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Rikosilmoitus ja tutkinnan siirtovaatimus 

 
1. Asianomistajat ja ilmoittaja: 

 

1) Kavonius Jaana, lakimies (OTK) 

Myllärinkatu 4, 08100 Lohja, p.040 744 2173 

2) Totuuspuolue ry ja Oikeusturvakeskus ry, osoite sama  

Lisäksi rikosilmoituksen kattamassa rikoksessa asianomistajia ovat kaikki poliisi- ja vartijaväkivallan 

uhrit ja alla mainitut uhrit.  

2. Rikosilmoituksen kohde ja muut vaatimukset  

 

Teen tällä rikosilmoituksella vaatimuksen tutkinnan siirtämisestä poliisilta valtakunnansyyttäjän-

virastolle ja rikosilmoituksen  

1) Ison Omenan 7.1.2023 rikoksesta ja vaatimuksen rikosten tutkimisesta tappona (tahallinen rikos, 

ei kuolemantuottamus) alla selvitetyn näytön perusteella 

2) Henkirikosten yrityksistä ja systemaattisesta, laajasta ja tahallisesta poliisi- ja vartijaväkivallasta 

2001-2023, jotka rikokset kuvaan alla yksityiskohtaisesti 

3) Erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen laajasta rikollisuudesta ja sen avulla toteutetusta murha-, 

väkivalta-, virka-, väärennys-, petos- ja rekisterimerkintärikollisuudesta ja järjestäytyneiden 

rikollisryhmittymien rikoksista, joka kuvataan alla 

4) Minuun 11.12.2019 tilaustyönä kohdistetusta murhayrityksestä, joka toteutettiin 

poliisiammattikoulun kouluttamilla menetelmillä päinmakuulle paiskaamalla ja raakaa väkivaltaa 

minuun kohdistamalla ja toisesta rikoksesta, jonka jälleen minut löydettiin päinmakuulta lähes 

kuolleena. 

5) Lapsiini toistuvasti kohdistetuista murhayrityksistä, pienimpään lapseeni Lohjalla Laurentius-

koulussa 2021-2023 kohdistetusta väkivallasta, toistuvista raiskaus- ja murhakehotuksista ja 

niiden tutkintojen tahallisesta estämisestä asianosaisasemassa olevien poliisien mm. Länsi-

Uudenmaan ja Lounais-Suomen ja Helsingin poliisien Robin Huldenin, Jari Tuimalan, Rauli 

Salosen, Jukka Koivusen, Mats Sjöholmin, Taina Äijälän, Niina Heikkilän, Jasper Uskin, Simo 

Mamian, Jutta Antikaisen, Markku Kukon, Aleksi Sulkon, Risto Lammin, Paavo Myöhäsen, Matti-

Erik Puputin, Keijo Suuripään, Keijo Moilasen, Kimmo Halmeen, Peter Åkerlundin, Ari Lehtosen, 

syyttäjä Tapio Mäkisen ja otsikossa 44 luetteloitujen poliisien ja syyttäjien törkeillä virkarikoksilla, 

jotka selvitän alla yksityiskohtaisesti.  

6) Rikostutkinnan estämisestä vuosina 2011-2023 rikollisin menetelmin ns. tutkinnantappo-

toiminnalla, jonka oikeusasiamies ja oikeuskanslerinvirasto ovat jo aiemmin laillisuusvalvonnassa 

todenneet lainvastaiseksi toiminnaksi ja jonka rikollisuuden laajuus on tarkastuksissa olleita 

tapauksia huomattavasti laajempi ja törkeät menetelmät vakioituja siten, että kyse on 

nimenomaan RL 6:5§:n 2 momentin järjestäytyneestä rikollisuudesta. 

7) Tutkinnantappo-, väärennys-, petos- ja lavastusrikollisuudesta, jossa satoja poliiseja, syyttäjiä ja 

muita virkamiehiä on ollut tahallaan toteuttamassa rikoksia, joissa  

A) erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen on ollut vuosia yksi päätekijä 

B) rikokset toteutetaan järjestäytyneenä poliisi- ja syyttäjärikollisverkoston rikoksina 

C) päätökset sovitaan etukäteen näytöstä riippumatta rikoshyötyjen hankkimiseksi laajalle 

petosverkostolle ja jonka rikollisuuden peittelemiseksi verkosto toteuttaa poliisi- ja 
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vartijaväkivaltaa, törkeitä petos- ja virkarikoksia ja Mäkinen verkostoineen hävittää 

valvontanauhoja, poliisit ja syyttäjät väärentävät esitutkintamateriaalia ja jokainen 

ratkaisu syntyy estämällä todistelu ja tutkinta törkeiden rikosten syytteiden ja tuomioiden ja 

kaiken tutkinnan tahalliseksi estämiseksi. 

D) poliisien, syyttäjien ja tuomarien ratkaisut syntyvät todistelu estäen ja niin, että 

päätöksentekijäksi väitetty syyttäjä ei lue mitään materiaalia eivätkä rikoskumppanina 

toimivat poliisit toimita mitään materiaalia syyttäjille, jotka silti laativat päätöksiä omissa 

nimissään.  

8) Poliisien, syyttäjien, heidän ylläpitämiensä petos- ja väkivaltarikoksia toteuttavien verkostojen 

sopimista lavastuksista ja ”kuulusteluista”, joissa käytetään valvottamista, uhkailua väkivallalla, 

sieppauksilla, raiskauksilla, vainoamista, huoraksi haukkumista ja muita kidutus- ja 

ihmisoikeusrikoksiksi säädettyjä rikollisia menetelmiä ja lavastetaan heidän uhrejaan rikollisiksi 

väärillä ilmiannoilla, todistelu estämällä, kuulustelukertomuksia, todisteita ja loppulausuntoja 

väärentämällä. 

 

3. Vaatimus Ison Omenan 7.1.2023 rikoksen ja siihen liittyvien rikosten tutkinnan siirtämisestä 

poliisilta syyttäjälle ja oikeuskanslerinvirastolle  

 

Kun poliisien ohjeilla tapetaan, se ei ole poliisiasia eikä tutkintaa edes saa toteuttaa poliisi. Se on 

rikosasia, jossa vartijoita kouluttaneet, koulutuksen virheet 7.1.2023 teon jälkeen siihen liittyen 

myöntäneet poliisit ovat asianosaisia ja tutkinta Ison Omenan 7.1.2023 kuolemassa on myös 

poliisirikoksen tutkinta, jossa tutkinnanjohtajana ei voi koskaan toimia poliisi. Tutkinnanjohtajana 

toimii syyttäjä aina poliisirikoksissa ja jokaisessa rikoksessa, jossa on poliisi osallisena.  

 

• Minuun, lapsiini, putkapahoinpitelyn ja vartijaväkivallan uhreihin kohdistetuista rikoksista ja 

niiden tutkinnan estämisestä tulee käynnistää rikostutkinta, jossa tutkinnanjohtaja ei ole poliisi, 

vaan tutkintaa johtaa oikeuskanslerinvirasto ja valtakunnansyyttäjänvirasto 

• Rikosilmoitukseni ja rikosasian materiaali on liitettävä sisäministeri Mikkosen käynnistämään 

selvitykseen poliisi- ja vartijaväkivallasta.  

• Lisäksi tutkinta tulee laajentaa henkirikosten yrityksiä, törkeitä petoksia ja RL 6:5 §:n 2 momentin 

rikollisryhmittymiä koskevaksi poliisi- ja syyttäjärikosten ja siihen kytköksissä olevan törkeän ja 

laajan rikollisuuden tutkinnaksi. 

 

Poliisi Jani Niemi on myöntänyt kouluttaneensa kiellettyjä, kuolemaan johtavia kiinniottomenetelmiä 

vartijoille. Hänen osuutensa ja muiden poliisien osuus tämän rikosilmoituksen todisteena olevassa 

kirjallisessa ohjeessa näkyy 31.3.2018 päivitetyn ohjeen etusivulta laatijana ja päivittäjänä. Ohje on 

myös netissä nähtävissä. Niemen julkinen lausuma ja poliisikouluttajan julkisesti myöntämä 

kuolemaan johtaneen vartijakoulutuksen virheellisyys tarkoittaa, että 

1) Niemi ja muut ohjeen laatijat ja päivittäjät tulee kuulla avunannosta ja osallisuudesta 7.1.2023 
rikokseen. 

2) Poliisi on osallinen 7.1.2023 rikokseen ja esteellinen jatkamaan naisen kuoleman rikostutkintaa. 
3) Poliisirikosten tutkinta kuuluu normien mukaan syyttäjälle eikä poliisille. 
4) Vartija- ja poliisiväkivaltarikollisuuden yhteiskunnallisen merkityksen, rikosten laajuuden, 

törkeyden, poliisihallituksen rikosvastuun ja erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen satojen rikosten ja 
hänen peittelemiensä putkarikosten ja muun virka- ja väkivaltarikollisuuden laajuuden vuoksi 
poliisirikosten ja koko asiakokonaisuuden vuoksi rikostutkinta 7.1.2023 rikoksesta kuuluu 
normien mukaan valtakunnansyyttäjänvirastolle eikä enää poliisille. 
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5) Kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta, jonka tutkinta ei muutenkaan kuulu hajautettuna 
paikallispoliisille, vaan KRP:lle.  

6) Poliisit ovat 7.1.2023 rikoksessa rikosvastuussa ohjeistusten ja koulutuksen toteuttajina ja 

ohjeen päivityksen laiminlyöntivastuussa. Satoja poliiseja ja heidän väärin kouluttamiaan 

vartijoita, poliiseja, Mäkinen ja muita rikoskumppaneita on osallistunut vuosina 2001-2023 

väkivaltarikollisuuteen ja henkirikosten yrityksiin ja järjestäytyneen rikollisverkoston rikosten 

tahallisiin toteutuksiin.  

Rikoksia on osa vartijoista ja poliiseista toteuttanut koulutuksen väärillä menetelmillä. Niistä 

vastaavat myös kouluttajina toimivat poliisit rikosvastuulla. Lisäksi valtaosa rikosilmoituksessa 

kuvatuista poliisien, vartijoiden, syyttäjien, virkamiesten ja muiden rikoskumppanien rikoksista ei ole 

tehty ”erehtymällä” eikä ”väärillä ohjeilla”, vaan RL 6:5 §:n 2 momentin rikoksina. Kyse on RL 6:5 §:n 

2 momentin rikollisryhmittymien toteuttamasta RL 15:9 §:n rikollisuudesta, jota on toteutettu 

poliisien, syyttäjien, vartijoiden ja muiden rikoskumppanien laittomilla uhkauksilla, väkivallalla, 

murhayrityksillä, väärentämällä ja tuhoamalla todisteita poliisissa ja syyttäjälaitoksessa ja rikosten 

tarkoitus on uhkailemalla estää saman verkoston jäseniä joutumasta rikosvastuuseen törkeistä 

väärennös-, petos- ja virkarikoksista ja mahdollistaa rikoshyötyjen hankintaa. Lisäksi on kyse niiden 

rikosten tutkinnan estämisestä rikollisin menetelmin esteellisten poliisien ja syyttäjien törkeillä 

virkarikoksilla. 

Ison Omenan rikoksen tutkinta ja siihen liittyvän järjestäytyneen poliisirikollisuuden tutkinta ei kuulu 

poliisille poliisin osallisuuden vuoksi, vaan valtakunnansyyttäjänvirastolle ja oikeuskanslerivirastolle, 

joille poliisirikosten tutkinta ja myös Tapio Mäkisen, poliisien ja muiden virkamiesten rikosten 

syyttämisvelvoite kuuluu. 

Alla selvitetyillä perusteilla Iso Omenassa tapahtuneen 7.1.2023 rikoksen tutkinta tulee siirtää pois 

poliisilta ja toteuttaa poliisirikosten tutkintaan säädetyllä menettelyllä syyttäjälaitoksen ja 

oikeuskanslerinviraston tutkinnanjohdolla.  

4. Poliisin antama vartijakoulutus on myönnetty vääräksi tavalla, joka synnyttää poliisien 

esteellisyyden ja poliisien rikosvastuun myös 7.1.2023 rikokseen 

 

Sisäministeri Mikkonen totesi vartijoiden koulutuksen puutteelliseksi ja käynnisti juuri siksi 

kiireellisen selvityksen. Koulutuksesta ja sen kirjallisesta ohjeesta vastaavat poliisiammattikoulun ja 

poliisihallituksen poliisit. Alla otsikossa 5 on lista kirjallisen ohjeen laatijoista, jotka ovat kaikki 

poliiseja. Yksi heistä poliisi Jani Niemi on 13.1.2023 itse myöntänyt kouluttaneensa vartijat 

käyttämään virheellisesti hengenvaarallista päinmakuulla tapahtuvaa väkivaltaa, johon uhri ja mm. 

USA:ssa George Floyd kuoli. Poliisiammattikorkeakoulun ja poliisihallituksen ammattilaiset ovat 

virkavastuulla kouluttaneet vartijat väärillä tiedoilla. Lisäksi todisteena olevasta ohjeesta näkyy, että 

ohjetta ei ole päivitetty 31.3.2018 jälkeen, vaikka Georg Floydin vastaavan kuoleman jälkeen 

päinmakuulla tapahtuva kiinnipitäminen on tullut lopettaa vartija- ja poliisikoulutuksessa ja ohje 

päivittää. Laiminlyöntien ja väärän koulutuksen syy-yhteys 7.1.2023 rikokseen on selvä ja myös 

poliisikouluttajan Niemen julkisesti myöntämä.  

 

Koska 7.1.2023 rikokseen liittyy poliisirikos, joka on julkisesti myönnetty Niemen, Jarmo Mikkosen ja 

Krista Mikkosen lausumilla (käynnistämällä kiireellinen selvitys poliisi- ja vartijakoulutuksen 

puutteista), tutkintaa ei voi suorittaa poliisi rikoksessa, johon sisältyy poliisirikoksia ja poliisit ovat 

rikoksessa asianosaisasemassa ja osaltaan vastuussa 7.1.2023 rikoksen seurauksista. Lisäksi 

todisteeni osoittavat, että kyse ei ole tietämättömyydestä, vaan järjestäytyneestä poliisien ja 
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vartijoiden rikollisuudesta, jossa väkivallasta ja uhrien lavastuksista sovitaan etukäteen ja se on 

pääosin tahallista ja myös etukäteen poliisi- ja vartijaryhmissä sovittua.  

 

Alla yksilöidyissä tapauksissa ei siis ole kyse vahingosta, ohjeiden noudattamisesta eikä 

tuottamuksesta, vaan useista tahallisista törkeistä pahoinpitelyistä ja murhayrityksistä, joista osa on 

toteutettu juuri poliisi- ja vartijakoulutuksen menetelmillä ja osa etukäteen sovittuna muuna raakana 

väkivaltana, jota ei voi millään ohjeella perustella. Useiden vartijoiden ja poliisien tarkoituksellinen, 

etukäteen sopima väkivaltaa ei ole ohjeiden mukaista toimintaa eikä johdu tietämättömyydestä eikä 

ohjeiden ja koulutuksen puutteesta, koska sellaiseen ei ohjeisteta 31.3.2018 ohjeessakaan. 

Kymmenien poliisien, vartijoiden ja erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen putkassa, metsässä, 

rautatieasemilla, kauppakeskuksissa isolla joukolla toteuttama 2001-2023 vuosikymmeniä 

samanlaisena toteuttama raaka väkivalta ja alla kuvaamani virka- ja kidutusrikokset (RL 40:8 §, RL 

11:9a §) putkassa, lavastuksiin tähtäävissä ”kuulusteluissa” ja verkoston itse esteellisenä toteuttama 

omien törkeiden rikosten tutkinnan estämistoiminta on jokaisen poliisin, vartijan, syyttäjän ja 

rikoskumppanin itse täydellä omalla henkilökohtaisella rikos- ja korvausvastuulla päättämää ja 

toteuttamaa systemaattista väkivalta- ja kidutusrikollisuutta, jota he ovat peitelleet mm. 

valvontanauhoja tuhoamalla ja salailemalla ja todisteita väärentämällä rikosten toteutusten jälkeen.  

 

5. Poliisirikokset Ison Omenan uhrin 7.1.2023 kuoleman rikosvastuuna ohjeen ja koulutuksen 

virheellisyyden perusteella 2001-2023 

Ison Omenan 7.1.2023 vartijaväkivaltaan kuoli naisuhri, koska 5 vartijaa aiheutti hänen kuolemansa 

juuri poliisiammattikorkeakoulun kouluttajien ohjeilla. Poliisi ammattikoulun kouluttaja Jani Niemi 

myönsi (väitti) 13.1.2023 lehtihaastattelussa, että ei muka "tiennyt", että päinmakuulla painamiseen 

liittyy kuolemanriski. Hänen ja jokaisen julkista valtaa ja väkivaltaa virka- ja vartijatehtävässä 

käyttävän kuuluu se tietää. Näissä tehtävissä rikosvastuu ei poistu "tietämättömyyteen" vedoten.  

 

Netistä löytyy järjestyksenvalvojien koulutusmateriaali, jonka kaikki laatijat ovat poliiseja. 

Koulutusohjetta ei ole päivitetty ainakaan nettiversion päiväyksen mukaan 31.3.2018 jälkeen:  

https://www.jarvilakeus.fi/wp-content/uploads/2021/08/Jarjestyksenvalvojan-

koulutusmateriaali.pdf 

Tekijät  

1) Ylitarkastaja Pekka Mäkelä (Poliisihallitus) 

2) Ylikomisario Jari Kapiainen (Poliisiammattikorkeakoulu) 

3) Ylikomisario Ari Taipale (Helsingin poliisilaitos) 

4) Ylikonstaapeli Ilari Saarikivi (Kaakkois-Suomen poliisilaitos) 

5) Vanhempi konstaapeli Jani Niemi (Poliisiammattikorkeakoulu) 

Päivitys (31.3.2018)  

1) Ylitarkastaja Pekka Mäkelä (Poliisihallitus) 

2) Ylikomisario Jari Kapiainen (Poliisiammattikorkeakoulu) 

3) Vanhempi konstaapeli Jani Niemi (Poliisiammattikorkeakoulu) 

Juuri Niemi myönsi 13.1.2023 julkisesti, että poliisien ammattikorkeakoulun poliisit ovat 

kouluttaneet vartijat ja poliisit ympäri Suomen käyttämään päinmakuulle painamista, johon uhri 

kuoli USA:ssa (George Floyd), uhri kuoli Isossa Omenassa 7.1.2023 ja todisteena olevan poliisien 

tahallaan toteuttaman putkahakkaamisen uhri lähes kuoli. Viimeksi mainitun rikoksen suorittivat 8 

poliisia siten, että sitä ei voi perusteella ohjeiden epäselvyydellä tai väittämällä jonkun ohjeen 

https://www.jarvilakeus.fi/wp-content/uploads/2021/08/Jarjestyksenvalvojan-koulutusmateriaali.pdf
https://www.jarvilakeus.fi/wp-content/uploads/2021/08/Jarjestyksenvalvojan-koulutusmateriaali.pdf
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kehottavan 8 poliisia lähes tappamaan uhrinsa päinmakuulla, hakkaamalla sidottuna nyrkeillä niin, 

että sekin uhri lähes kuoli. Lisäksi videolta näkyy, että väkivalta on muutenkin ylimitoitettua. Yhden 

väkivallattoman aseettoman naisen kiinniottotilanteessa ei olisi tullut käyttää väkivaltaa, viittä 

kookasta vartijaa eikä uhria ole kuulunut heittää päinmakuulle maahan. Hänet olisi voinut taluttaa 

ulos. Uskontoon liittyvän materiaalin levitys ei myöskään ole kiellettyä eikä ”häirintätilanne”.  Näin 

ollen viiden vartijan toiminta 7.1.2023 on  

1) heidän oma ylimitoitettu virheellinen törkeä väkivaltarikos- ja henkirikoksen yritys (ei siis 

tuottamuksellinen eikä lievä rikos)  

2) kouluttajina toimineiden poliisien rikos, joka on syy-yhteydessä kuolemaan/kuolemiin 

3) virheellisen ohjeen päivityksen laiminlyöntirikos, joka on syy-yhteydessä kuolemaan/kuolemiin  

Iso Omenan kuolema vartijoiden käsittelyssä 7.1.2023 on myös poliisirikos, koska 

poliisiammattikorkeakoulun koulutusvastuussa olevat poliisit (mm. Jani Niemi, koulutusohjeen yksi 

laatija) ovat julkisesti 13.1.2023 ilmoittaneet kouluttaneensa vartijoita tappavien kiellettyjen 

kiinniottomenetelmien käyttöön. Heidän lausumansa ja sisäministeri Mikkosen käynnistämä 

koulutuksen virheellisyyttä koskeva selvitys synnyttää velvollisuuden tutkia 7.1.2023 kuolemaa myös 

poliisirikoksena ja koulutusvirheiden julkinen myöntäminen tekee poliisista osallisen 7.1.2023 

rikokseen ja esteellisen. Poliisin ohjeistusvastuu on rikosvastuuta, joka synnyttää asianosaisaseman 

ja rikoksesta epäillyn aseman myös ohjeesta ja koulutuksesta vastaaville poliiseille.  

Isossa Omenassa viisi vartijaa aiheutti naisen kuoleman 7.1.2023 kiinniottotilanteessa. 

Tutkinnanjohtajaksi ilmoitettu poliisi Jyrki Kallio ja Securitaksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen 

ovat julkisuudessa väittäneet videolta näkyvää väkivaltaa ”ohjeiden mukaiseksi”, ja että videolta 

(jossa viisi kookasta vartijaa painaa uhria päinmakuulla) ei muka näkyisi mitään kuolemaan johtavaa 

syytä. Lausumillaan ja Kallion aloittamassa tutkinnassa väärää tutkintanimikettä käyttämällä he ovat 

pyrkineet vaikuttamaan vääristävästi esitutkinnan ja syytteiden sisältöön.  

 

Lausumien jälkeen 13.1.2023 poliisiammattikoulun kouluttaja Jani Niemi on antanut Ylelle lausuman, 

jossa väittää, että ”ei tiennyt” päinmakuulla tapahtuvan kiinnipitämisen aiheuttavan kuolemia ja 

olevan kielletty kaikissa Suomen sairaaloissa jo 10 vuotta ja kielletty myös esim. vankiloissa 

vartijoiden toiminnassa. Vartijoiden voimankäyttöopetuksesta vastaava ylikonstaapeli: 

Äkkikuoleman riskin suuruus vatsallaan makuuttamisessa oli yllätys - Kotimaa | HS.fi 

Rikosilmoitukseni todisteiden osoittamalla tavalla kyse ei myöskään ole vain yksittäisestä 

kauppakeskuskuolemasta 7.1.2023 ja siihen liittyvästä virheellisestä  koulutuksesta. Tämä 

rikosilmoitus sisältää vaatimuksen poliisien, syyttäjien, oikeuslaitoksen organisaatioissa toimivien 

järjestäytyneiden rikollisryhmittymien rikosten, verkoston toteuttamien lavastusten ja 

tutkinnantapporikollisuudella toteutettujen muiden rikollisryhmittymien rikosten tutkinnan 

käynnistämisestä (RL 6:5 § 2 mom., RL 15:9 §, RL 8:2 § 2 mom.). 

Kaikkien niiden rikollisverkoston rikosten tutkinta kuuluu valtakunnansyyttäjän ja 

oikeuskanslerinviraston johdolla tehtäväksi. Tutkinta tulee koko asiakokonaisuudessa siirtää pois 

Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Vantaan (Itä-Uudenmaan) poliisilta ja toteuttaa syyttäjävetoisena 

rikostutkintana ja poliisirikosten tutkintana. 

6. Esimerkkejä Mäkisen ja poliisien toteuttamasta törkeiden rikosten valvontanauhojen ja 

todisteiden salailusta 

Esimerkkejä poliisin  ja syyttäjä Mäkisen salailusta ja salailun rikollisista tarkoituksista: 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009326244.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009326244.html
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Sipoolaisnainen lavasti miehensä surman itsemurhaksi: Tässä ovat rikospaikkakuvat, jotka poliisi 
halusi salata - MTVuutiset.fi 
 
Aarnion naapuriin tunkeutuneet poliisit ”laillisella asialla” (iltalehti.fi) 
 
Lahden putkapahoinpitely: Tämä video haluttiin salata (iltalehti.fi) 
 
HS: Poliisiryhmä pahoinpiteli asiakkaita Itäkeskuksessa (iltalehti.fi) 

 

Poliisirikokset: Entisen poliisin paljastuksia Suomen poliisin tekemistä rikoksista – Blogi, jossa kerron 

poliisien tekemistä rikoksista, joita todistin oman poliisiurani aikana (wordpress.com) 

Syyttäjä aloitti esitutkinnan Itä-Uudenmaan poliisin salailusta - Kotimaa - Ilta-Sanomat 

Entinen poliisi Joakim Lindholm kirjoittaa: ”… en kestänyt enää kaikkea sitä, mitä näin ja olin nähnyt 

poliisien tekevän: rankkoja rikoksia, väkivaltaa ja juttujen peittelyä juttu toisensa jälkeen. Osa 

todistamistani rikoksista ovat rikosnimikkeiltään törkeitä. 10 vuotta olen pelännyt puhua niistä. 

Vaikeneminen näistä asioista on ollut tuskallista. ” ja ”Tämän blogin tarkoituksena on saattaa 

kansalaisten tietoon, millaisia väärinkäytöksiä ja vakavia rikoksia poliisiorganisaatiossa on tehty 

ennen ja tehdään nyt. Kaikki poliisien tekemät rikokset eivät todellakaan tule ilmi saatikka 

julkisuuteen. Poliisissa on liian kauan totuttu siihen, että ulkopuolista valvontaa ei ole. Se, että poliisi 

tutkii syyttäjä-vetoisella tutkinnalla poliisin toisessa poliisipiirissä tekemää rikosta, mahdollistaa 

poliisien tekemät rikokset ilman todellista pelkoa tai riskiä kiinnijäämisestä. Tällaista systeemiä ei ole 

missään toisessa Euroopan maassa.” 

Minulla on virkamafia-sivuillani, ohjelmillani, perustamallani oikeusturvayhdistyksellä, puolueella, 

julkisella toiminnallani ja tällä julkisella rikosilmoituksellani sama tarkoitus: Saada virkarikokset ja 

virkamafiaverkoston laajuus näkyväksi, todisteillani tutkinta käyntiin ja rikolliset tuomituiksi. 

7. Vaatimus 7.1.2023 rikoksen tutkinnan yhdistämisestä Avarnin, Securitaksen ja poliisien 

väkivaltarikosten tutkinnaksi ja murhatutkinnaksi (RL 6:5 § 2 mom.) 

 

Vetoaminen tietämättömyyteen ei poista poliisien ja vartijoiden rikosvastuuta eikä 

tietämättömyydestä ole kyse. Sairaanhoitaja Nina-Maria Ikihonka Meilahden tehohoitoyksiköstä 

kommentoi julkisesti fb:ssä vartijoiden toimintaa ja toteaa vakavia puutteita elvytyksen aloituksessa 

ja toiminnan muut vakavat virheet (todiste 6). Kansalaisaktivisti Vesa Raiskila on videoihin 

liittämissään teksteissä kuvannu, kuinka uhrilta näyttäisi valuvan jotain nestettä suusta, joka on 

tyypillistä kuolevalle kuolinkamppailussaan, samoin kuolinkuoristukset. Hengestään taistelleen uhrin 

avunhuudot olivat kuuluneet. Onko kyse siitä, että elvytyksen sijaan 5 vartijaa sitoi naisen kädet ja 

elämästään taistelevaa uhria kiinni, koska eivät erottaneet kuolinkouristuksia ja sen muita oireita 

”virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta” eli taisteliko 5-7 rotevaa vartijaa kuolevan ihmisen 

kuolinkouristusten estämiseksi? Onko uhri Eveliina ”aikuinen pikku-Eerika”, joka kamppaili kuolemaa 

vastaan lähes 10 minuuttia vartijoiden estäessä elintoiminnot? Raiskila kertoo, että uhrin päässä olisi 

näkynyt ruhje ja hän olisi laskenut aleen? Selviääkö näitä asioita kuolemansyyn selvittelyssä 

rehellisesti ja perusteellisesti?  

 

Kyse ei ole yhdestä Ison Omenan tapauksesta. Lisäksi poliisi ja vartijat siinä noudattavat samaa 

tapahtumien vääristelyä ja faktojen valikoivaa salailua kuin muissakin virka- ja väkivaltarikosten 

epäasiallisissa tutkinnoissa. Poliisi- ja vartijaväkivalta on Suomessa huomattavan laajaa törkeää 

järjestäytynyttä rikollisuutta, jota toteutetaan niin, että  

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sipoolaisnainen-lavasti-miehensa-tappamisen-itsemurhaksi-tassa-ovat-rikospaikkakuvat-jotka-poliisi-halusi-salata/8392240#gs.yvnr76
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sipoolaisnainen-lavasti-miehensa-tappamisen-itsemurhaksi-tassa-ovat-rikospaikkakuvat-jotka-poliisi-halusi-salata/8392240#gs.yvnr76
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d0b01dde-0647-4c4a-93bd-a55d8aca0546
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/91be24f7-7bf9-457c-a825-3f1be45ca119
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/980ae553-28ae-45f4-85d4-a65fae06821b
https://poliisirikokset.wordpress.com/
https://poliisirikokset.wordpress.com/
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008874865.html
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1) Ympäri Suomea paikallispoliisissa ja syyttäjälaitoksessa toimii poliisien, vartijoiden, 

järjestyksenvalvojien ja syyttäjien verkostoja, jotka ovat vuosien ajan hakanneet, potkineet ja 

kohdistaneet poliisin tiloissa raakaa väkivaltaa uhreihin, sopineet rikoksistaan etukäteen ja 

peitelleet putkassa ja muualla toteuttamiaan raakoja tahallisia väkivaltarikoksia mm. 

erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen törkeiden virkarikosten avulla 

2) Poliisi- ja vartijaväkivallan toteuttajina poliisi- ja syyttäjäorganisaatiossa toimivat rikolliset poliisit 

ja syyttäjät muodostavat RL 6:5 §:n 2 momentissa säädetyn järjestäytyneen rikollisryhmittymän, 

joka lavastaa oman väkivaltansa uhreja ja rikokset toteutetaan mm. tuhoamalla ja salaamalla 

valvontanauhoitteita, joista poliisien ja muiden verkoston rikollisten toteuttama rikos näkyy. 

Tällaisen lavastuksen mm. Lahdessa toteuttivat 8 poliisia ja erikoisyyttäjä Tapio Mäkinen, joka 

on mukana lähes kaikissa verkoston toteuttamissa törkeissä väkivaltarikoksissa niiden 

peittelijänä, tahallisena mahdollistajana, niihin yllyttäjänä (mm. 18.5.2022 päätösperusteluilla, 

joissa raiskaus-, hakkaamis- ja murhakehotuksia valehtelevat Mäkinen ja esittelijänä toimineet 

poliisit ”laillisuudeksi”) ja poliisiväkivallan lavastuksissa uhrin muka poliiseihin kohdistamaksi 

rikokseksi  (myös Jari Aarnion lavastuksessa),  asiakirjaväärennysten ja esitutkintamateriaalin 

väärentämisen toteuttamisessa ja valehtelee estääkseen törkeiden rikosten syytteet ja tuomiot. 

3) Minuun, lapsiini ja assistenttiini on kohdistettu RL 15:9 §:n ja RL 6:5 §:n 2 momentin 

rikollisuutena kymmenien Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Loimaan poliisi-

laitosten poliisien, erikoissyyttäjä Mäkisen, verkostoon kuuluvien muiden alla otsikossa 44 

yksilöityjen poliisien ja syyttäjien ja niiden suojeluksessa toimivien rikollisryhmittymien 

toteuttamia väkivalta-, petos-, virka- ja väärennysrikoksia, joista on kirjallinen näyttö.  

Sisäministeriö on jo aloittanut selvityksen vartijoiden virheellisestä ja puutteellisesta koulutuksesta. 

Tämä rikosilmoituksen todisteena on video-, uutis- ja kuvamateriaalia ja muita todisteita, jotka 

todistavat  

1) Poliisien-, vartijoiden, erikoissyyttäjä Mäkisen ja muiden verkoston rikollisten toteuttamien 

rikosten olevan RL 6:5 §:n 2 momentissa tarkoitettua järjestäytyneen rikollisryhmittämän 

toimintaa ja liittyvän yhteen 

2) Poliisi-, syyttäjä- ja oikeuslaitoksessa toimii useita järjestäytyneen rikollisverkoston 

rikollisryhmittymiä, jotka itse toteuttavat etukäteen päätettyjä uhrien hakkauttamisia putkassa, 

metsissä, murhayrityksiä, vainoamista ja raakaa vartija- ja poliisiväkivaltaa, törkeitä petoksia, 

törkeitä väärennyksiä, törkeitä virkarikoksia ja omien rikostensa tutkinnan estämiset.   

3) Kyse ei ole 7.1.2023 teossa laillisen ohjeen mukaisesta toiminnasta, vaan ylimitoitetusta 

väkivallasta, johon poliisi- ja vartijakoulutuksessa ohjeistetaan ja yllytetään ja jota toteutetaan 

uhrien hengenvaarasta piittaamatta ja videoilta näkyvin tavoin myös etukäteen päätettynä 

sadistisena väkivalta- ja kidutusrikollisuutena. 

4) Lahden putkapahoinpitelyssä, rautatieaseman vartijarikoksissa, minuun, lapsiini ja muihin 

uhreihin kohdistetuissa rikoksissa ei ole kyse ”vahingosta”, vaan tappamis- ja vahingoittamis-

tarkoituksessa tehdystä etukäteen päätetystä useiden kymmenien murhayritysten, lavastusten 

ja törkeiden virkatehtävässä toteutettujen Mäkisen kanssa sovittujen ja Mäkisen, poliisilakimies 

Keijo Suuripään ja kymmenien Länsi-Uudenmaan, Helsingin, Lounais-Suomen, Itä-Uudenmaan, 

Loimaan ja muiden poliisilaitosten, poliisihallituksen ja KRP:n poliisien toteuttamasta 

rikollisuudesta.  

Vartijat eivät toimineet 7.1.2023 laillisella tavalla. He käyttivät selvästi ylisuurta väkivaltaa, aloittivat 

ensiavun liian myöhään, eivät tarkkailleet voimankäytön uhrin vointia, jatkoivat väkivaltaa 

elottomaksi muuttuneeseen uhriin kohdistettuna, viivyttelivät elvytyksessä ja näin varmistivat uhrin 
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kuoleman. Lisäksi päinmakuulla tapahtuva painaminen on jo menettelynä sinänsä kuolemaan 

johtava ja ollut kielletty Suomessa 10 vuotta. Silloin se voimankäyttö on rikos eikä ”ohjeiden 

mukaista” toimintaa siitä huolimatta, vaikka koulutuksissa olisi virheellisesti sallittu vaarallinen 

asento. Kuolema seuraa sitä varmemmin, mitä kauemmin asennossa pidetään ja 7.1.2023 myös 

ylisuurta voimaa käyttäen painoivat uhria sydänkohtausriskiä suurentamalla eivätkä lopettaneet, 

vaikka uhri huusi apua ja että ei saa henkeä ja muuttui avunhuutojen jälkeen elottomaksi.   

Ison Omenan 7.1.2023 kuolemaan liittyy Niemen lausumien perusteella nimenomaan 

poliisirikosepäily. Virheellisen, hengenvaaran aiheuttavan ja 7.1.2023 kuolemaan johtaneen 

käsittelyn rikosvastuu syntyy myös poliiseille ja kouluttajille osallisuusvastuuna, myös Securitaksen 

toimitusjohtajalle Jarmo Mikkoselle ja poliisi Jyrki Kalliolle väärän, vaarallisen ohjeistuksen, liiallisen 

voimankäytön ja ylimitoitetun vartijamäärän kohdistamisella yhteen avuttomaan naisuhriin. Lisäksi 

vastuu syntyy Niemen, Jarmo Mikkosen ja Kallion lausumien perusteella, joilla he esittävät tahallaan 

valheellisia kommentteja rikollisen väkivallan syytteiden estämistarkoituksessa ja lieventääkseen 5-

7 vartijan rikoksen tuottamukselliseksi. Samassa tarkoituksessa Mäkinen hakeutuu syyttäjäksi 

poliisirikosjuttuihin ja murhiin peittelemään valvontanauhoja ja hätäkeskusäänitteitä.  

Rikosoikeudellinen tahallisuus- ja tuottamusvastuu on jo tässä vaiheessa 7.1.2023 rikosten ja 

vastaavien putkassa toteutettuihin sekä minuun ja alaikäisiin lapsiin kohdistettujen rikosten osalta 

olemassa nimenomaan poliisien ja Mäkisen rikosvastuuna.  

Kun nainen kuoli ”ohjeiden mukaisessa” päinmakuulle heittämisessä ja ohje on ollut väärä ja kielletty 

10 vuotta sairaalassa ja vanginvartijoiden otteena nimenomaan sen tappavuuden vuoksi, Niemen 

lausuma tarkoittaa tunnustusta osallisuudesta 7.1.2023 rikokseen ja jokaiseen vastaavalla 

kiinniotolla tapahtuneeseen kuolemaan ja vammaan. Minuun ja lapsiini on kohdistettu poliisien, 

Mäkisen ja muiden virkamiesten ohjeistamaa ja toteuttamaa raakaa rikollisuutta, joista minuun 

kohdistetut murhayritykset on toteutettu samalla tavalla, jolla uhri 7.1.2023 tapettiin. Lisäksi 

verkosto estää törkeiden lapsiin ja muihin uhreihin kohdistuvien väkivaltarikosten ja murhayritysten 

tutkintaa  

1) tutkinnantapporikollisuudella (estämällä tahallaan törkeiden rikosten tutkinnat ja tuhoamalla 

valvontanauhoja mm. Mäkisen johtaman kymmenien poliisien rikollisverkoston laajana 

rikollisuutena  

2) toteuttamalla uhrien lavastuksia, joiden toteuttamiseksi hätäkeskusäänitteitä, valvontanauhoja 

ja muita todisteita tuhotaan, salataan ja väärennetään kymmenien poliisien ja syyttäjien törkeillä 

rikoksilla. 

Kaikilla perusteilla 7.1.2023 rikoksen ja siihen liittyvien muiden poliisien ja syyttäjien järjestäytyneen 

rikollisverkoston rikosten tutkinta kuuluu valtakunnansyyttäjän ja oikeuskanslerinviraston johdolla 

tehtäväksi ja tutkinta tulee koko asiakokonaisuudessa siirtää pois Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä-

Uudenmaan poliisilta ja toteuttaa syyttäjävetoisena rikostutkintana ja poliisirikosten tutkintana. 

8. Kyse ei ole Isossa Omenassa 7.1.2023 ja muissa väkivaltatilanteissa ohjeiden noudattamisesta, 

vaan laajasta poliisien, vartijoiden ja syyttäjien järjestäytyneestä väkivaltarikollisuudesta, jota 

tehdään RL 6:5 §:n 2 momentin ja RL 15:9 §:n motiiveilla sopimalla rikoksista etukäteen ja virka-

asemaa törkeisiin rikoksiin väärinkäyttäen  

Tässä rikosilmoituksessa on todisteena video, jossa kahdeksan kookasta poliisia raahaa tajuttomalta 

näyttävän uhrin  Lahdessa putkaan hakattavaksi. Vastaavia putkahakkaamisia on syyttäjä Mäkisen 

johdolla ja peittelemänä toteutettu myös Helsingissä, Vantaalla, Lahdessa, Lohjalla edellä olevan 

linkin uutisesta ja muista todisteistani näkyvällä tavalla. Normaalisti päihtynyt ja muu säilöön otettu 
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viedään putkaan ja laitetaan ovi kiinni, kun vointi on tarkistettu. Lahden tapauksessa 8 uhoilevaa 

poliisia marssii kuin natsipataljoona etukäteen päättämällään tavalla peräkanaa putkaan 

hakatakseen avuttoman uhrinsa niin, että  

1) Uhri heitetään juuri päinmakuulle, mikä jo sinänsä aiheuttaa hengenvaaran 

2) Kaksi poliisia seisoo ovella vartioimassa, kuusi poliisia pitää kiinni maassa päinmakuulla 

makaavasta valmiiksi avuttomasta uhrista ja yksi heistä hakkaa täysillä kiinni pidettyä uhria. 

3) Seurauksena on lähes kuolema ja raaka rikollinen väkivalta johti elvytykseen. 

Mikään normi ei tee lailliseksi videolta näkyvää törkeää väkivaltaa. Rikosten tutkinta tulee uusia, 

koska siihen on vaikuttanut erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen rikollisuus ja tahallisesti virheellinen 

syyteharkinta, joka on Mäkisen vakiomenetelmä vastaavissa poliisien ja verkoston rikoksissa. Yhden 

päihtyneen viemisessä putkaan ei tarvita kahdeksan poliisia ja videolta näkyy kahdeksan poliisin 

tahallaan toteuttama törkeä pahoinpitely ja henkirikoksen yritys, josta jokaisen tulee saada tuomiot. 

Koska rikokset eivät ole murhan yrityksenä, törkeänä virkarikoksena ja törkeänä pahoinpitelynä 

vanhentuneet, rikostutkinta tulee uusia niin, että Tapio Mäkinen kuullaan rikosten toteuttajana ja 

päätekijänä, erotetaan virastaan ja syytetään ja tuomitaan poliisien järjestäytyneen 

rikollisryhmittymän johtajana ja tutkinta uusitaan ja kaikki 8 tuomitaan.  

Mäkisen rikos jatkuu edelleen ja hän on kymmenien poliisien kanssa toteuttanut 2013-2023 lapsiini 

ja minuun kohdistettuja henkirikosten yrityksiä ja estänyt tuhansien törkeiden rikosten tutkinnat 

poliisirikoskumppaniensa kanssa ja myös heidän omissa rikoksissaan.  

Kahdeksan poliisin tahallaan päinmakuulla hakkaama uhri yritettiin tappaa Lahdessa putkassa ja 

muita uhreja on hakattu vartijoiden ja poliisien törkeillä rikoksilla ympäri Suomea. Ne eivät johdu 

ohjeistuksen puutteesta, vaan rikollisuudesta, jota mm. Mäkinen on ollut vuosikymmeniä 

peittelemässä ja tahallaan mahdollistamassa.  

9. Minuun ja lapsiini kohdistetut henkirikosten yritykset poliisien kouluttamilla ohjeilla ja Mäkisen 

osallisuus niissä  

Aloitin julkisesti 1996 lukien ja enenevästi 2001 lukien paljastamaan ns. virkamafiaverkoston 

rikollisuutta. Sen jälkeen verkostoon kuuluvat väkivaltaa, väärennyksiä, tutkinnantapporikollisuutta, 

murhayrityksiä ja lavastuksia toteuttavat poliisit, syyttäjät ja muut verkoston rikolliset ovat 

toteuttaneet rikoksia, joiden tutkinnat he ovat itse estäneet. Minuun ja lapsiini kohdistetut 

väkivaltarikokset ja henkirikosten yritykset on toteutettu poliisien koulutusmateriaalin mukaisilla 

menetelmillä, myös poliisien itsensä konkreettisesti toteuttamilla kidutukseksi ja törkeäksi 

pahoinpitelyksi ja henkirikosten yrityksiksi säädetyillä rikoksilla ja nimenomaan minuun ja lapsiini ja 

todistajiin kohdistettuina RL 15:9 §:n mukaisina painostus- ja uhkailurikoksina. 

Rikoksentekijäasemassa olevat poliisit ja syyttäjät ovat itse esteellisinä estäneet omien rikosten ja 

rikoskumppaneidensa törkeiden rikosten tutkinnat mm. syyttäjä Tapio Mäkisen organisoimana 

rikollisryhmittymänä. 

Minuun, lapsiini, putkapahoinpitelyn ja vartijaväkivallan uhreihin kohdistetuista rikoksista ja niiden 

tutkinnan estämisestä tulee käynnistää rikostutkinta, jossa tutkinnanjohtaja ei ole poliisi, vaan 

tutkintaa johtaa oikeuskanslerinvirasto ja valtakunnansyyttäjänvirasto ja rikosasian materiaali 

liitetään sisäministeri Mikkosen käynnistämään selvitykseen poliisi- ja vartijaväkivallasta. Lisäksi 

tutkinta tulee laajentaa henkirikosten yrityksiä, törkeitä petoksia ja RL 6:5 §:n 2 momentin 

rikollisryhmittymiä koskevaksi poliisi- ja syyttäjärikosten tutkinnaksi, koska:  



10(49) 
 

1) Kaikki 7 lastani ovat joutuneet verkoston törkeiden petos-, virka-, väkivalta- ja 

salassapitorikosten kohteeksi.  

2) Kaksi lastani on yritetty tappaa samalla tavalla toteutetuilla rikoksilla ajamalla tahallaan autolla 

heidän päälleen. Toinen rikoksista on tehty 9-vuotiaaseen lapseeni kohdistettuna elokuussa 2013 

Postikadun ja Laurinkadun kulmassa poliisiasemalle johtavassa risteyksessä Lohjan 

ydinkeskustassa klo 08.00 aamulla. Laurinkatu on Lohjan keskustan pääkatu. Toinen aivan 

samalla menetelmällä toteutettu 7-vuotiaaseen lapseeni kohdistettuna 26.5.2021 Lohjalla 

koulurakennuksen takapihalla.  

3) Kahdelle lapselleni on koulussa ja koulumatkalla aiheutettu lisäksi pysyvä vamma ja 

murhayrityksen kohteeksi 26.5.2021 valittu tuolloin 7-vuotias lapsi on hakattu, potkittu, 

kuristettu ja uhattu tappaa sen jälkeen koulussa toteutetulla väkivallalla 20 kertaa.  

4) Sama murhayrityksen ja 20 kouluväkivaltana sallitun törkeän pahoinpitelyn ja 

tappamisuhkausten kohteena oleva lapseni ja minä olemme joutuneet uhkailurikoksen kohteeksi 

18.2.2021 myös VarsKäO:ssa, jonne saavuin todistajana antaakseni todistajankertomukseni ja 

22.4.2022 Lempolan kauppakeskuksessa, jossa uhkauksen, vainoamisen ja hyökkäyksen 

kohteena olin minä, lapsi ja hänen isänsä. 

5) Länsi-Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Helsingin poliisilaitoksen poliiseista ainakin Mats Sjöholm, 

Simo Mamia, Taina Äijälä, Robin Hulden, Jari Tuimala, Rauli Salonen, Jasper Uski, Niina Heikkilä, 

Jukka Koivunen, Sari Ryynänen, Samuel Eriksson, Kimmo Halme, Keijo Moilanen, Petteri 

Hyytiäinen, Kimmo Markkula, Jarmo Pitkämäki, Merja Laitinen, Kari Siivo, poliisilakimies Keijo 

Suuripää, Aleksi Sulkko, Markku Kukko, Jari Riiali, Risto Lammi, Maria ja Jutta Sainio, Aleksi 

Aaltonen, Valtteri Kemppi, Raimo Anttila ja valvontavastuun laiminlyönnin osalta Malin Erlund 

ovat osallistuneet väkivaltarikosten, henkirikosten yritysten ja niihin liittyvien virka-, uhkailu-, 

väärennys- ja petosrikosten toteutuksiin, yllyttämiseen, peittelyyn ja osa heistä mahdollisesti 

myös väkivalta-, kotirauha- ja vainoamisrikosten 22.12.2002-31.12.22 tilaamiseen.   

6) Minut pahoinpideltiin 11.12.2019 kaatamalla päinmakuulle poliisin koulutuksen ohjeiden 

mukaisella tavalla Lohjalla jätepisteen viereisessä metsässä, hakkaamalla ja jättämällä 

pahoinpideltynä kuolemaan kylmään märkään maahan. Minut löydettiin vastaavalla tavalla 

päinmakuulta pihaltani montussa pää alaspäin hypotermiaan lähes kuolleena ruumiinlämpöni 

ollessa 32 astetta enkä muista, miten olen monttuun päätynyt. Itse en ole monttuun 

vapaaehtoisesti mennyt pää edellä makaamaan ja lähes kuolemaan. 

7) Minun, murhayrityksen kohteeksi joutuneen lapseni ja hänen isänsä kimppuun hyökkäsi 

tuntematon nainen 22.4.2022, minuun ja em. lapseeni on kohdistettu rikokset 18.2.2021 ja 

27.4.2021 ja kaikissa tilanteissa poliisi, Mäkinen ja muut rikoskumppanit ovat itse estäneet omien 

törkeiden rikostensa tutkinnat esteellisinä asianosaisasemassa, tuhonneet valvontanauhoja ja 

jättäneet hätäkeskusäänitteet kirjaamatta mahdollistaakseen yhteensä noin 10.000 törkeää 

rikosta minuun ja lapsiini kohdistettuna 2001-2023 ja lavastaakseen sen lisäksi minut 

olemattomista rikoksista juuri hätäkeskusäänitteitä ja valvontanauhoja salaamalla, koska 

heidän tieten niistä näkyvät oikeat rikolliset ja asemani rikosten uhrina ja lapseeni kohdistuvat 

toistuvat murhayritykset ja niiden tekijät.  

8) Erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen on hakeutunut estämään murha-, petos-, väkivalta-, 

kunnianloukkaus-, väärentämis-, rekisterimerkintä-, vainoamis- ja virkarikosten ja järjestäy-

tyneen rikollisuuden tutkintoja mm. tuhoamalla valvontanauhoja ja muita todisteita ja sopimalla 

rikoksentekijäasemassa olevien poliisien ja Lohjan kaupungin virkamiesten kanssa tutkintojen 

estämisistä ja minuun kostona kohdistetuista vääristä ilmiannoista, sieppauksista, raiskaus- ja 

murhakehotusten levittämisestä, perättömien mielisairaus- ja väkivaltauhkavalheiden 

levittämisestä, aiheettomista rikosepäilyistä, aiheettomista kidutusrikoksina toteutetuista 

kuulusteluista ja niihin liittyvistä lavastuksista ja useista lasteni ja minun tappamiseeni 
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tähtäävistä törkeistä rikoksista, jotka kaikki on toteutettu 1996-2023 nimenomaan RL 15:9 §:n 

ja RL 6:5 §:n 2 momentin rikollisuutena eli oikeudenkäyntien ja rikosasioiden väärien ratkaisujen 

aiheuttamiseksi, todistelun estämiseksi ja painostus- ja uhkailurikoksina, jotta lopettaisin 

penkomasta ja paljastamasta Suomen suurimman järjestäytyneen rikollisryhmittymän 

toimintaa, sen toimintamenetelmiä ja rikoksilla hankitun omaisuuden määrää ja yhteyttä mm. 

huumausaine- ja väkivaltarikollisuuteen.   

9) Tehtyäni rikosilmoituksia, jokaisen rikoksen tutkinnat on estetty tahallaan  

A) valheellisilla tutkinnantappopäätöksillä, jotka ovat syntyneet (syyttäjä Leena Salovartion 

13.12.2022 myöntämällä tavalla) niin, että päätöksentekijäksi väitetylle syyttäjälle eivät 

poliisit ole toimittaneet koskaan mitään jutun asiakirjoja, syyttäjät ja poliisit ovat laatineet 

vuosia päätöksiä kokonaan ilman jutun aineistoa eikä päätöksentekijänä ole voinut laillisesti 

kirjoittaa päätöksensä sisältämiä mitään johtopäätöksiä, jotka eivät perustu lainkaan 

aineiston lukemiseen ja käsittelyyn eli joissa päätöksentekijäksi merkitty syyttäjä, poliisi ja 

poliisin esimies tekevät ratkaisuja tietämättä ratkaisemastaan asiasta yhtään mitään ja 

lainkaan lukematta yhtään ratkaisemansa asian asiakirjaa ja ketään todistajana kuulematta.   

B) tuhoamalla valvontanauhoja, hätäkeskusäänitteitä ja muita todisteita 

C) väärentämällä todisteita, esitutkintapöytäkirjoja, loppulausuntoja, kuulustelukertomuksia, 

todistajankertomuksia ja muuta esitutkinta-aineistoa 

D) estämällä aina kaikki normaalit kuulustelut, estämällä aina minun ja muiden asianomistajien 

kuulemiset asianomistaja ja jokaisen todistajaksi nimeämäni henkilön kuuleminen 

Nuorin lapseni on koulussa ja Metsolan koulun kesäkerhossa ja koululla toimivassa iltapäiväkerhossa 

hakattu 20 kertaa minun painostamisekseni RL 15:9 §:n rikoksilla. Lapsiini on kohdistettu koululla, 

kerhossa ja koulumatkalla tahallaan vuosien ajan raakaa väkivaltaa ja useita murhayrityksiä siinä 

tarkoituksessa, että luopuisin toimimasta todistajana ja asianomistajasyytteistäni lohjalais-

virkamiehiä, paljastamaani kulttia ja LähiTapiolan laajaa petosverkostoa koskevissa 

oikeudenkäynneissä  ja lopettaisin rikosilmoitusten, korvausvaatimusten ja julkistusten laatimisen  

virkamafia-rikollisverkostoa vastaan ja alistuisin sen rikosten ja rahastuksen ihmisoikeudettomaksi 

kohteeksi. Lapsiani on verkosto käyttänyt välineenä minun painostamisekseni RL 6:5 §:n 2 

momentin ja RL 15:9 §:n laajalla rikollisuudella.  

Lisäksi olen itse ainakin kaksi kertaa joutunut Lohjalla samanlaisen päinmakuulla toteutetun rikoksen 

kohteeksi, johon nainen 7.1.2023 kuoli ja joihin oli minutkin tarkoitus tappaa nimenomaan murhana 

eli etukäteen suunniteltuna henkirikoksena. Minuun kohdistetut rikokset on toteutettu samoilla 

poliisien kouluttamilla menetelmillä, joihin nainen 7.1.2023 kuoli ja jokaisessa rikoksessa juuri 

paljastusteni kohteena olevilla poliiseilla, Mäkisellä ja Ruohosten kultilla on ollut suurin motiivi 

kuolemani aiheuttamiseen ja tieto, jolla murha on pyritty naamioimaan sairauskohtaukseksi tai 

”tuntemattomien ryhmittymien” muka aiheuttamaksi. Lisäksi kahden lapseni päälle on yritetty ajaa 

tappamistarkoituksessa autolla koulumatkalla ja koulun pihalla.  

Jokaisen rikoksen tutkinnan ovat estäneet valehtelemalla esteelliset poliisit ja valehteleva 

erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen ja kun nimesin 19.1.2020 kuulustelukertomuksessani minuun 

11.12.2019 kohdistetun törkeän pahoinpitelyn (tosiasiassa henkirikoksen yrityksen) yhdeksi 

pääepäillyksi Kimmo Halme-nimisen Länsi-Uudenmaa poliisilaitoksen poliisin, Halme hakeutui itse 

”tutkinnanjohtajaksi” itseään koskevassa rikoksessa ja esti tutkinnat Keijo Suuripään,  Aleksi 

Sulkon, Markku Kukon, Petteri Hyytiäisen, Risto Lammin, Keijo Moilasen, Rauli Salosen, Sari Ryynäsen 

ja Samuel Erikssonin kanssa niin, että ketään ei kuultu, minun 19.1.2020 murhayrityksestäni laatimaa 

kuulusteluvastausta (se, jossa ”tutkinnanjohtaja” Halme nimetään tutkittavassa asiassa yhdeksi 

pääepäillyksi, jolla on motiivi tappamiseeni ja hakkauttamiseeni) ei ole pöytäkirjattu vieläkään 2023.  
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Tutkijana 11.12.2019 rikoksessa ollut Linda Arifullen ilmoitti 6.4.2020, että lähtee kokonaan pois 

poliisista (ei halunnut osallistua em. poliisien rikollisuuteen) ja samana päivänä Rauli Salonen lopetti 

kaikki tutkinnat. Sitä ennen Halme, Suuripää ja Salonen olivat ohjeistaneet, Ryynäselle ja Erikssonille, 

että he laativat 31.3.2020 tutkinnantapon, jossa estivät marraskuussa 2019 ennen hakkauttamistani 

toteutettujen toistuvien kotirauharikosten ja murhauhkausten, laamanni Tuomas Nurmen, 

käräjätuomari Noora Kempin, AA Pontus Baarmanin, AA Jarmo Henrikssonin, AA Heikki Saksan ja 

minulle tuntemattoman Janne Greus-nimisen miehen rikosten tutkinnat ja Baarmanin 17.9.2018  

minuun ja avustajaani Helsingin KäO:ssa kohdistamien laittomien uhkausten tutkinnat. Kotiini tuotiin 

marraskuun lopussa 2019 puukko, pullo virtsalta näyttävää ainetta, Janne Greusin henkilökortti ja 

murtautumisvälineet kelmuun käärittynä ja kaksi miestä tuli taloni edessä olevassa metsässä 

uhkaamaan minua tappamisella. Vein kaikki kotiini tuodut esineet ja pullon Lohjan poliisiasemalla, 

jossa ne vastaanotti Samuel Eriksson. Pyysin, että niistä tutkitaan sormenjäljet ja nesteestä dna ja se 

analysoidaan. Sen jälkeen seuraavana päivänä pakenin kodistani, jotta minua ei tapeta. Minua etsivät 

sadat vapaaehtoiset. Kun ilmoittauduin fyysisesti huonovointisena 30.11.2019 hätäkeskukseen 

Turussa, ”tutkinnanjohtaja”, jonka nimeä minulta itseltäni salattiin laittomasti, käski udella, paljonko 

tililläni on rahaa ja estää tahallaan minua antamasta kuulustelukertomustani murhauhkauksista, 

pakoni syystä ja siihen liittyvästä poliisien, Kempin, Nurmen, Saksan, Baarmanin, Henrikssonin, AA 

Juri Suveksen ja LähiTapiolan, Mikael Walveen, Tero Laakson ja Jani Jormanaisen rikoksesta, jotka 

olivat edelleen tekeillä ja joihin murhauhkaus ja myöhemmin 11.12.2019 rikos ja sen motiivi liittyi. 

Päästyäni kotiin, tein 2.12.2019 uuden kirjallisen rikosilmoituksen. Sen jälkeen minut hakattiin 

Ojamolla 11.12.2019 päinmakuulle paiskattuna, uhattiin väkivaltatilanteessa tappamisella ja Salonen 

ja em. rikoskumppanit estivät 19.1.2019 kuulusteluvastaukseni kirjaamisen ja minut velkuutettiin alle 

vuorokaudessa 20.1.2020 väkivaltarikoksen työkyvyttömyys- ja sairaalahoidon aikana Kempin, 

Nurmen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin, Walveen, Jormanaisen, Laakson ja LähiTapiolan 

petosverkoston etukäteen juuri sillä törkeällä petoksella, jota rikosilmoitukseni olivat koskenee ja 

juuri sillä summalla, jonka ”salainen tutkinnanjohtaja” oli 30.11.2019 minulta Turun poliisiasemalla 

ennen hakkauttamista udellut.  

Eriksson ja Ryynänen laativat 31.3.2020 Lohjalla tutkinnantappopäätöksen, jossa valehtelivat 

2.12.2019 hänelle s-postilla toimittamani rikosilmoituksen koskeneen muka ulkoroskiksen kansien 

kolistelua pihallani, vaikka se koski Baarmania, Kemppi, Nurmea, Saksaa, Greusia ja kotiini 

marraskuussa tuotuja esineitä, Greusin korttia (joka on pdf-liitteenä 2.12.2019 rikosilmoituksessa) ja 

pakoni todellisia syitä. Vaikka partio kirjasi minuun kohdistetun rikoksen R-diaarilla 11.12.2019 

Kaivoslammenkadun metsässä, jonne poliisiautot ja ambulanssit gprs-laitteineen saapuivat, Salonen 

kirjasi poliisin rekisteriin Suuripään, Moilasen ja Halmeen kanssa rikokseen tahallaan 23 väärää 

tekopaikkaa (Kalkkitie, Juhonkatu) ja jätti oikean osoitteen (Kaivoslammenkadun ekojätepiste) 

kirjaamatta ja esti paikalle saapuneen hätäkeskukseen soittaneen miehen kuulustelut, minun 

19.1.2010 kuulusteluvastauksen kirjaamisen, jotta rikos ei selviäisi. He tekivät ETL:iin nähden 

käänteisiä rikollisia toimenpiteitä estääkseen rikostutkintaa.  

Moilanen ja Halme valehtelivat 13.12.2019 sähköpostissaan, että Länsi-Uudenmaan poliisissa olisi 

muka vain yksi S-diaariin kirjattu minua koskeva asia, vaikka oli kaksi päivää aiemmin kirjattu R-asia 

11.12.2019 törkeästä pahoinpitelystä ja olin tehnyt useita rikosilmoituksia em. petos- ja 

virkarikoksista. Kukko esti Sulkon kanssa 2 vuotta 2018-2020 kaikkien kulttijohtajaa Juha Ruohosta 

koskevien rikosilmoitusten kirjaamista, vaikka se on törkeä virkarikos. Kukko, Sulkko, syyttäjä Katja 

Haavisto, Halme, Ryynänen, Salonen ja Eriksson sopivat, että 31.3.2020 he estivät samana päivänä 

kulttijohtajan Ruohosen kaikkien törkeiden rikosten tutkinnat kirjoittamalla päätöksiinsä, että 

kulttijohtajalle ovat sallittuja törkeät petokset ”mielipiteen vapauteen” muka perustuvana, törkeät 

kunnianloukkaukset, potilastietojen levittely ja että rikos olisi muka ”vanhentunut”, vaikka Ruohoset 
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jatkavat sitä edelleen 2023 ja lisäsivät rikosten määrää 31.3.2020 tutkinnantaposta innostuneena. 

Valtionsyyttäjä Jukka Rappe laati pelkällä sähköpostilla ”ilmoituksen”, että ei puutu Sulkon, Kukon ja 

kenenkään väärennyksiin ja pitää päätöksissä valehtelua (mm. edelleen jatkuvien rikosten valehtelu 

vanhentuneiksi ja petosten valehtelua mielipiteiksi) normaalina poliisitoimintana.  

Tutkinnantappopäätökset 31.3.2020 on tehty Turussa, Lohjalla ja Espoossa aivan samana päivänä 

31.3.2020 ja niistä oli sovittu etukäteen. Kulttijohtajaa koskevat Sulkon, Kukon, Riialin ja Haaviston 

”ratkaisut” syntyivät niin, että he estivät kultin jokaisen uhrin kuulemisen ja kaikkien 31 todistajan 

kuulemisen estääkseen Ruohosia joutumasta vastuuseen. Minuun rikosilmoitukseni tutkinnan 

estämiseksi he 31.3.2020 päätöksessä valehtelivat minun tehneen muka rikosilmoituksen 

roskapöntöstä, vaikka tein Kempistä, Baarmanista, Nurmesta, poliisi Halmeesta, Saksasta, Greusista, 

murhauhkailusta ja sen yrityksestä 11.12.2019 ja kotiini ennen sitä kotirauharikoksilla 

pelottelutarkoituksessa tuoduista esineistä ja kuvallisesta Greusin kortista, joka löytyi kotini 

rakennuksen sisältä.  Salonen, Ryynänen, Suuripää, Halme ja Eriksson ilmoittivat poliisien tuhonneen 

poliisiasemalle marraskuussa 2019 tuomani esineet ja heittäneensä kotiini pullossa tuodun nesteen 

viemäriin estääkseen tahallaan niistä sormenjälkien ja dna:n tutkimisen. Kun olen 2020 lukien tehnyt 

JulkL asiakirjavaatimuksia, niihin ei ole vastattu koskaan, paitsi Salonen yritti Suuripään, Halmeen, 

Moilasen ym. kanssa salailla laittomasti 11.12.2019 väkivaltarikokseen liittyvää hätäkeskusäänitettä 

itseltäni JulkL 24 §:n 32-kohdan perusteella, vaikka se puhelu oli soitettu vierestäni omasta 

puhelimestani. Ssama vakiorikos toteutetaan poliisissa ja syyttäjä Mäkisen rikoksena usein juuri 

väärään 24 §:n 32-kohtaan vedoten sivullissalassapidon soveltamiseksi tahallaan väärin 

asianosaisjulkisiin tietoihin. He eivät ole vastanneet siihenkään, kuka ja miksi esti sormenjälkien 

ottamisen, nesteen analysoimisen, kuka on Janne Greus, miksi hänen kuvallinen henkilökorttinsa 

löytyi kodistani ennen hakkauttamistani, miksi 11.12.2019 paikalle saapunutta miestä ei kuultu, miksi 

19.1.2020 kuulusteluvastaustani ja todisteitani ei ole kirjattu, miksi Moilanen valehteli 13.12.2019, 

miksi rikosepäilyn kohteena oleva poliisi Kimmo Halme esti tutkinnat esteellisenä, miksi ”ratkaisut” 

eivät perustu todisteluun, vaan sen estämiseen ja mihinkään muuhunkaan kysymykseeni, vaikka 

minulla on oikeus saada tiedot ja aineistot. Lisäksi toimitin poliisille selvityksen, että Jukka Davidsson-

niminen mies kertoi ohjelmassaan, että minut olisi hakannut ”miehet” (monikossa) ja 

”metallipatukalla”(Jukka Davidsson: Maailmantilanteen yleiskatsaus 6.2.2021 - YouTube). En nähnyt 

11.12.2019, oliko tekijöitä yksi vai useampi enkä nähnyt, millainen patukka oli tekovälineenä. Minun 

19.1.2020 kuulustelukertomuksessa ei ole tietoa tekijöiden määrästä eikä tekovälineen 

materiaalista. Davidsson kertoo siis sellaista tietoa 12.12.2019 väkivallasta, jonka voi tietää vain 

tekijä tai joku jotain nähnyt. Davidsson ei ole vastannut, mistä hänen ohjelmansa yksityiskohtaiset 

tiedot ovat peräisin ja poliisi on estänyt näidenkin todisteiden tutkinnat.  

Nyt joulukuussa 2022 tutkintaa estävät poliisit ovat keksineet uuden lainvastaisen ”tempun” salailla 

laittomasti omien asioideni aineistoja: He ilmoittivat soveltavansa lakien ja perustuslain sijaan 

”sisäministeriön asetusta” ja estääkseen minua saamasta materiaalia he vaativat tekemään 

asiakirjatilauksen 76 € tuntihinnalla ja niin, että tuntimäärää eivät kerro etukäteen. En siis voi ”tilata”, 

kun omien paperien saaminen saattaisi näiden rikollisten poliisien ”käsittelyssä” maksaa esim. 1000 

tuntia x 76 € eli esim. 760.000 €. Kaikki heidän menetelmänsä salailuineen ja lakiin perustumattomien 

maksujen keksiminen asiakirjatilauksen ja tiedonsaantioikeuteni estämiseksi ja heidän omien 

rikostensa peittelemiseksi ovat PL 2 §:n 3 momentin, esitutkintalain, lain yleisistä syyttäjistä, JulkL:n, 

tietosuoja-asetuksen ja rikoslain kieltämää mielivaltaa. Rikolliset itse pystyvät poliisissa ja 

syyttäjälaitoksessa ja heidän verkostostaan ensin toteuttamaan törkeät rikoksensa yhdessä, 

estämään niiden tutkinnat itse esteellisinä rikollisin menetelmin ja peittelemään rikoksiaan 

laittomilla menetelmillään, koska poliisien ”valvontaa” (tosiasiassa systeemin  rikollisten 

paljastumisen estämistä) hoitelee mm. Mäkinen ja hänen parinaan Keijo Suuripää, joka on itse 

https://www.youtube.com/watch?v=v79y6MwIWhQ
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verkoston päätekijöitä ja tuomittu jo kertaalleen poliisien lahjusten ottamisesta eli jonka voi ostaa. 

He valehtelevat ja salailevat eivätkä koskaan tutki mitään laillisesti, vaan estävät törkeiden rikosten 

tutkintaa ja itse osallistuivat ja edelleen osallistuvat otsikossa 44 kuvatulla organisaatiolla minuun, 

lapsiini ja muihin uhreihin kohdistettuun järjestäytyneeseen rikollisuuteen.  

Oikeuskanslerinviraston, valtakunnansyyttäjänviraston ja sisäministeriön on käynnistettävä 

järjestäytynyttä rikollisverkostoa koskeva rikostutkinta, jossa on selvitettävä: 

1) Miksi erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen oma-aloitteisesti ja poliisien kanssa sopimallaan tavalla 

hakeutuu juttuihin, joissa on epänormaalia rikollista tutkinnantappotoimintaa, lavastuksia, 

valvontanauhojen ja hätäkeskusäänitteiden salailua ja väärentämistä? 

2) Miksi esteelliset poliisit (mm. Halme, Mamia, Sjöholm, Äijälä, Sulkko, Tuimala, Hulden, Kukko, 

Heikkilä, Uski, Kukko, Sulkko, Riiali, Aaltonen, Anttila, Kemppi, Sainiot) väärentävät 

esitutkintamateriaalia ja laativat omissa rikosasioissaan omien ja rikoskumppaneiden rikoksiin 

tutkinnantappoa, joissa valehtelevat itseään esteettömiksi ja sivullisiksi, vaikka ovat esteellisiä, 

rikoskumppaneita ja asianosaisasemassa ja koko päätöksenteko perustuu valehteluun, 

väärentämiseen ja todistelun estämiseen? 

3) Miksi he esteellisinä estävät omien ja laajan verkoston törkeiden rikosten tutkintoja S-diaariin 

kirjaamalla ja päätöksillä, jotka syntyvät väärentämällä esitutkinta-aineistoa, estämällä koko 

todistelu ja ”esitutkinnassa” ja ”syyteharkinnassa”, jossa on annettu etukäteen ohjeet, että 

todisteita ja rikosilmoituksia ei kirjata, käsitellä, lueta eikä toimiteta tutkinnantappopäätöksiä 

laativalle rikoskumppanisyyttäjälle poliisista koskaan lainkaan? 

4) Miksi se sen jälkeen pystyvät tahallaan toteuttamaan uhrin lavastuksia olemattomista rikoksista 

kuulusteluissa, jotka perustuvat kidutukseen, laittomiin uhkailuihin, raakaan väkivaltaan, 

alistamiseen tuhansille rikoksille ja ”rikos”-epäilyt näissä lavastuksissa koskevat tekoja, joista ei 

saa käynnistää kuulusteluja koskaan, koska eivät ole rikoksia, vaan oikeussuojakeinoja? 

5) Miksi lasteni ja minun murhayrityksissä ja useissa poliisien toteuttamissa putkaväkivalta-

tilanteissa juuri sama Mäkinen tilattiin estämään tutkinnat, salaamaan valvontalauhoja 

laittomasti ja manipuloimaan todistelua 2013-2023? 

6) Miksi en ole saanut millään näytöllä (edes tekijöiden) tunnustuksilla yhdenkään minuun ja 

perheeseeni kohdistetun törkeän rikoksen normaalia esitutkintaa 2001-2023, vaan Mäkinen, 

Sjöholm, Äijälä, Sulkko, Kukko, Riiali, Valtteri ja Noora Kemppi, Aaltonen, Anttila, Halme, 

Suuripää, Mamia, Tuimala, Hulden, Heikkilä, Uski, Kohijoki, Juntunen, Ventelä, Antikainen, 

Laitinen, Siivo, Moilanen, Hyytiäinen, Pitkämäki, Maria ja Jutta Sainio, Markkula, Illman, 

Myöhänen, Puputti ja sadat rikoskumppanit ovat järjestäytyneenä rikollisryhmittymänä 

osallistuneet itse rikoksiin, joiden lopettamiseksi normaalit esitutkinnat olisi kuulunut toteuttaa, 

syytteet nostaa ja rikolliset tuomita minuun, lapsiini ja muihin verkoston uhreihin 

kohdistamistaan rikoksista? 

7) Miksi he ovat tutkinnan estettyään aloittaneet minuun ja Walliniin kohdistetut lavastukset ilman 

näyttöä, esitutkinnan jonot syrjivästi ohittaen, aiheuttaakseen minulle, lapsilleni ja Wallinille 

rikosten uhreina huomattavaa lisävahinkoa ja kohdistaakseen rikosten uhreihin tahallaan 

rikosepäilyjä teoista, jotka eivät ole edes rikoksia ja vaikka kaikissa heidän estämissään 

tutkinnoissa olemme rikosten uhrit ja niiden rikollisten uhreja, joita lavastuksissa rahastajiksi ja 

muka ”uhreiksi” leivotaan? 

Rikosilmoituksen otsikossa 23 kuvaan 11.12.2019 rikoksen ja muiden tappamiseeni tähdänneiden 

rikosten toteutustavat. Minuun on kohdistettu raakaa väkivaltaa nimenomaan poliisien kouluttamilla 

menetelmillä päinmakuulla ja asiaan liittyvillä poliiseilla on ollut myös motiivi rikoksiin ja 

tappamiseeni. Lisäksi minuun on kohdistettu poliisien toimesta pitkäkestoinen rikos 2022  rikosten 
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aiheuttamasta hengenvaarasta tietoisena ja aiheutettu sillä pysyvä hengenvaarallinen 

verisuonivaurio. 

10. Vetoaminen tietämättömyyteen ja valehtelu tietämättömyydestä ei poista poliisien, syyttäjien ja 

vartijoiden rikosvastuuta eikä kyse edes ole tietämättömyydestä 

 

Georg Floyd kuoli poliisien vastaavassa päinmakuulla tapahtuneessa kiinniotossa 25.5.2020. Black 

Lives Matter-mielenilmauksiin osallistui myös poliiseja. Näin ollen poliisit ovat varmasti tienneet, että 

31.3.2018 laadittua koulutusmateriaalia olisi kuulunut päivittää päinmakuulla tapahtuvien laittomien 

kiinniottokuolemien estämiseksi ja kouluttajilla on ollut velvollisuus selvittää myös 

moniammatillisessa lääkäriyhteistyössä se, minkä oikeuspsykiatri Kari Ojala kertoi 10.1.2023 

haastattelussa Lääkärilehdessä: Päinmakuulle ei saa kiinniotettua asettaa, koska se johtaa 

sydänperäiseen äkkikuolemaan ja on ollut Ojalan mukaan menetelmänä kielletty jo 10 vuotta kaikissa 

Suomen sairaaloissa ja nettitietojen mukaan kielletty myös vankiloissa. Julkisuudessa olleiden 

tietojen mukaan sairaanhoidossa ja vankeinhoidossa on ollut jo vuosia kielletty päinmakuulla 

tapahtuva rauhoittaminen. 

 

Virkarikoksissa tietämättömyys ei ole koskaan rikosvastuun poistamisperuste, koska virkaan ja 

vartijan tehtävään kuuluu aina selonottovelvoite ja velvoite tietää. Kyseessä on 7.1.2023 tekoa 

laajempi pitkään jatkunut virkatehtävissä toteutettu tappaminen ja raaka väkivalta eikä 

tietämättömyys. Poliisiväkivallan törkeys ja suunnitelmallisuus näkyy suoraan mm. Lahden 

putkavideosta, jossa lähes tajuton uhri hakattiin 8 poliisin törkeällä tahallisella rikoksella, jonka 

syytteiden estäminen ja vain yhden poliisin tuomitseminen johtuu Tapio Mäkisen 

rikoskumppanuudesta. Poliisi- ja syyttäjärikosten tahallisuus näkyy myös edellä selostetusta lapsiini 

ja minuun kohdistetusta rikossarjasta ja menetelmien törkeistä rikoksista. 

 

11. Naisen kuolemaan johtanut väkivalta 7.1.2023 ja poistaminen ei ollut sallittua myöskään poliisin 

kirjallisen koulutusmateriaalin mukaan 

 

Jani Niemen ja muiden edellä mainittujen koulutusmateriaalin laatijoiden kirjallisessa 

koulutusmateriaalissa todetaan, että ketään ei saa koskaan poistaa uskonnollisen vakaumuksen 

perusteella. Poliisin ja lehtiuutisoinnin perusteella syntyy vaikutelma, että Helluntai-seurakunnan 

aktiivitoimijana nainen olisi poistettu nimenomaan uskontoon liittyvän toiminnan perusteella. Tässä 

rikosilmoituksessa todisteena olevan poliisin koulutusmateriaalin ja RL 11:11 §:n mukaan kiinniottoa 

ja poistamista kauppakeskuksesta ei saa tehdä uskonnonvapauden estämiseksi koskaan, vaan se on 

perus- ja ihmisoikeus, jonka loukkaaminen vartijatehtävässä on mm. syrjintärikos.  

 

Niemi, Kallio ja Jarmo Mikkonen ovat esittäneet valheellista tietoa ”häirinnästä” ja/tai salailevat, mitä 

väitetään ”häirinnäksi” eli kiinniottotilanteen todelliseksi syyksi. Videolla ei näy ketään häiritsemässä 

eikä nainen käyttäydy lainkaan vastustelevasti. Lisäksi laitonta poistamista kuuluukin vastustaa eikö 

sen vuoksi kuulu kuolla.    

 

Poliisiammattikorkeakoulun ja poliisihallituksen koulutusmateriaalissa todetaan poistamisperusteet 

seuraavasti:  

"Järjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa toimialueeltaan henkilö, joka: 

1) päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä; 

2) vaarantaa turvallisuutta; 
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3) uhkaavasti esiintyen, meluamalla, väkivaltaisuudella taikka muulla käyttäytymisellään 

häiritsee järjestystä; tai 

4) oleskelee alueen yleisöltä suljetussa osassa ilmeisen oikeudettomasti." 

 

Videomateriaalista 7.1.2023 ei näy mitään naisen aiheuttamaa häiriötilannetta. Se on vain jonkun 

väite. Poliisi ja kukaan ei ole väittänyt naista päihtyneeksi eikä uskontoon liittyvän sananvapauden 

käyttö siis ole koskaan "häiriötilanne" eikä laillinen kiinniotto-, poistamisperuste eikä varsinkaan 

tappamisperuste. 

 

12. Mitkä ovat oikeat tapahtumatiedot, miksi niitä on useita eri versioita ja velvollisuus kuulla Mia 

Autero 

Epäselväksi ja pelkän epämääräisen poliisin ja vartijoiden jälkikäteen viiveellä esittämän väitteen 

varaan jää väite siitä, että nainen olisi 7.1.2023 aiheuttanut "häiriötilanteen". Mistä häiriöstä 

tarkkaan ottaen on ilmoittanut, kuka ilmoittanut ja onko mitään oikeaa häiriötilannetta 

olemassakaan? 

Aluksi silminnäkijäksi ilmoittautunut Mia Autero-niminen henkilö facebookissa kertoi 

yksityiskohtaisen kuvauksen tapahtumista. Hän kertoi nähneensä naisen reklamoimassa 

lastenvaatteen virheestä Levis-liikkeessä ja myyjän kutsuneen vartijat ja ”häiriöksi” väitetyn 

tapahtuman alkaneen myymälän sisältä eikä käytäviltä. Autero myös kertoo nähneensä väkivallan, 

naisen vastustaneen poistamistaan, huutaneen hengitysvaikeuksistaan ja muuttuneen minuuteissa 

elottomaksi. Tässä rikosilmoituksessa on todisteena video, josta näkyy vartijoiden myös viivytelleen 

kriittisellä tavalla elvytyksen aloittamisessa useita minuutteja. Paikalla on ollut videon mukaan jopa 

7 vartijaa, joista lähes kaikki ovat laiminlyöneet myös pelastusvelvoitteensa ja vain seisovat tai istuvat 

auttamatta millään tavalla.   

Auteron julkistaman kuvauksen jälkeen poliisin julkaisema versio tapahtumista on aivan erilainen. 

Sen mukaan nainen olisi aiheuttanut ”häiriötä” käytävällä (ei Leviksen myymälässä) ja jonkun miehen 

”käytävän häiriötilanteen” vuoksi (ei siis myyjän myymälästä) soittaneen vartijat. Poliisi ei 

sanallakaan kuvaa, mitä väitetään häiriöksi ja miksi joku kertoo aivan eri kertomuksen 

yksityiskohtaisesti.  

Tutkinnassa selvitettävät tapahtumat: 

1) Onko mitään häiriötilannetta edes olemassa? 

2) Miksi ”häiriöksi” ja poistamisen syyksi väitettyä tapahtumaa salataan, vaikka se vaikuttaa 

rikoksen tahallisuuteen ja määrittelyyn (tappo, tahallisuus, virheen laatu, poistamisen oikeutus 

ylipäänsä ym.)?  

3) Onko häiriön sijaan kyse siitä, että vartijat ottivat kiinni ja poistivat naisen syystä, joka Niemen 

laatiman ohjeen mukaan on syrjintäperuste (uskonnon tietojen esittäminen käytävällä ilman 

todellista häiriötapahtumaa)? 

4) Onko naiseen liittyviä tapahtumia kaksi vai onko kaksi eri tapahtumaa? 

5) Mihin yksityiskohtainen kertomus Levis-kaupassa tapahtuneesta asioinnista ja myyjän 

toiminnasta perustuu? 

6) Oliko Levis liikkeessä ko. päivänä Auteron kuvaama reklamointitilanne, jossa myyjä ei suostunut 

asiakaspalautukseen, kun ostajanaisella ei ollut kuittia (vain maksuote pankistaan)? 

7) Miksi Autero olisi ”keksinyt” noin yksityiskohtaisen kertomuksen silminnäkijänä, jos näki 

kuvaamansa reklamointitilanteen Levis-kaupassa ja kertoo nähneensä ja kuulleensa naisen 

kuoleman tapahtumat ja vartijoiden tekojen ja laiminlyöntien seuraukset? 
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8) Mistä suunnasta kuollut nainen tuli käytävälle, jossa hänet otettiin kiinni? 

9) Kuoliko hän Levis-myymälän edessä vai muualla käytävällä? 

10) Onko poliisi kuullut Mia Auteroa ja muita silminnäkijöitä? 

11) Jos poliisi on kuullut vain omaan tarinaansa sopivaa miestä, miksi Auteroa ja muita ei ole kuultu? 

 

13. Putkakuolemat, poliisiväkivalta ja erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen osuus poliisi- ja vartijaväkivallassa  

 

Suomessa on paljon selittämättömiä putkakuolemia. Niissä poliisi itse ilmoittaa, että henkilö ”löytyi 

kuolleena sellistään”. Jos säilöön otetun henkilön kuolema on aiheutettu poliisien toimesta samalla 

tavalla kuin alla olevassa lahtelaisessa putkassa kuvatussa videossa näkyy eli hakkaamalla uhria 

päinmakuulla, kenelläkään rikokseen osallistuneella poliisilla ei ole intressiä kertoa totuutta säilöön 

otetun henkilön putkakuolemista, vaan motiivi valehdella ja sopia valehtelustaan etukäteen.  

 

Lahdessa 8 vartijaa raahasi avuttoman uhrinsa putkaan hakattavaksi. Mikään ei selitä eikä oikeuta 

videolta näkyvää väkivaltaa ja kaikki 8 poliisia olisi tullut tuomita tapon yrityksestä, törkeästä 

pahoinpitelystä, kidutuksesta (virkatehtävässä aiheutettu uhrin kärsimys, RL 11:9a §), törkeästä 

virkarikoksesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta (RL 15:9 §), järjestäytyneenä 

rikollisryhmittymänä toimimisesta (RL 6:5 § 2 mom., lainkohdan mukaan riittää, että ryhmässä 3 

henkilöä ja videolta näkyy 8 raukkamaiseen sadistiseen väkivaltarikokseen tahallaan osallistuvaa 

virkapukuista poliisia). 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/91be24f7-7bf9-457c-a825-3f1be45ca119 

 

Lahden tapauksessa ja kaikissa poliisiväkivaltaan liittyvissä rikoksissa erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen 

tilataan paikalle toteuttamaan törkeitä virkarikoksiaan muiden virkarikollisten kuulustelujen, 

syyttämisen ja tuomioiden estämiseksi. Mäkinen salailee ja tuhoaa valvontanauhoja ja valehtelee, 

jotta kukaan poliisi ja virkamies ei joutuisi vastuuseen mistään. 

 

Tässä rikosasiassa tulee selvittää: 

1) Paljonko putkakuolemia on vuodessa? 

2) Missä poliisilaitosten tiloissa niitä on? 

3) Kuinka monta niistä on sydänperäisiä kuolemia? 

4) Jätetäänkö säilöön otetut päinmakuulle putkaan? 

5) Löytyvätkö putkaan kuolleet päinmakuulta ja kuinka monta putkakuolemaa on todettu tässä 

asennossa? 

6) Onko putkakuolemissa ilmoittaja ja tutkija poliisi? 

7) Onko putkakuolemista kirjattu, missä asennossa vainaja löydettiin ja jos ei ole kirjattu, miksi ei? 

 

14. Vartijoiden ja poliisien koulutuksissa käytetyt ”ohjeet” ja otteet ovat olleet 10 vuotta 
ehdottomasti kiellettyjä sairaaloissa potilaiden käsittelyssä 
 

Niuvanniemen sairaalasta viime syksynä eläköitynyt oikeuspsykiatri Kari Ojala totesi 10.1.2023 
Lääkärilehdessä, että äkkikuoleman riski liittyy juuri sellaiseen väkivaltaan ja päinmakuulle 
heittämiseen ja siinä kiinni pitämiseen, jota vartijat toteuttivat 7.1.2023 kauppakeskus Isossa 
Omenassa:  Lääkärilehti - Päinmakuulle rajoittamiseen liittyy äkkikuoleman riski (laakarilehti.fi). Yksi 
aihetta koskeva tutkimusartikkeli (Steinberg A Med Sci Law 25.2.2021) löytyy lehtiartikkelin linkistä, 
joka on Lääkärilehden artikkelissa linkkinä.  

 
Sitaatti Ojalan lääketieteellisesti pätevistä lausumista em. artikkelissa:  

 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/91be24f7-7bf9-457c-a825-3f1be45ca119
https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/painmakuulle-rajoittamiseen-liittyy-akkikuoleman-riski/
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”– Mediassa haastatellut vartioimisalan ja poliisin asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kuvien 
perusteella vartijat ovat toimineet ohjeiden mukaan. Jos näin on, olen huolestunut siitä, että 
vartijoiden koulutuksessa edelleen opetetaan päinmakuulle rajoittamista, Ojala sanoo.” 

 
”Niuvanniemen sairaalassa tämä rajoittamistapa lopetettiin kokonaan jo vuonna 2012. Jo pari vuotta 
aikaisemmin sitä oli rajoitettu. Jos tilanne kuitenkin jostain syystä päätyy siihen, että potilas on 
vatsallaan, siitä pitää luopua mahdollisimman nopeasti.” 

 
”Päätös perustuu kansainväliseen tutkimustietoon siitä, että rajoittamistapa altistaa äkkikuolemalle. 
Yksi aihetta koskeva tutkimusartikkeli löytyy täältä. Steinberg A Med Sci Law 25.2.2021 
– Kun ihminen viedään maihin ja varsinkin vatsalleen, ja jos vielä kädet ovat selän takana, 
hengitysfunktio ja sydämen virtaus heikentyvät, Ojala kertoo.” 
 
”Kuoleman mekanismi ei kuitenkaan ole tukehtuminen. 
– Alentunut hengitysfunktio ja sydämen toiminnan heikentyminen aiheuttavat metabolisen 
muutoksen. Seurauksena voi olla sydämen rytmihäiriö, asystole tai muukin rytmihäiriö. Tämä on 
kuoleman mekanismi. 
Tilannetta pahentaa adrenaliinimyrsky, kun ihminen on kiihtynyt, hädissään tai peloissaan. Siksi 
päinmakuulle rajoittaminen stressi- tai kriisitilanteessa altistaa äkkikuolemalle.” 

 
”– Erityistä altistavaa sairautta ei tarvitse olla, vaan näin voi käydä kohtuullisen hyväkuntoiselle 
nuorelle ihmiselle.” 

 
” Ojala arvioi, että Yhdysvalloissa vuonna 2020 tapahtunut, valtavasti julkisuutta saanut George 
Floydin kuolema poliisien käsissä saattoi tapahtua samalla mekanismilla kuin Ison Omenan 
kuolemantapaus. 
– Samankaltaisia tapauksia on raportoitu jo 2010-luvulla. 
Niuvanniemen sairaalan henkilökunnan koulutusohjelmassa ei enää edes opeteta sitä, miten 
päinmakuulle rajoittaminen tehdään. Potilasta rajoitetaan fyysisesti vasta viimeisenä keinona.” 

 
Vartijat tappoivat juuri sillä mekanismilla ihmisen kauppakeskus Isossa Omenassa 7.1.2023 ja poliisi 

Jari Niemi on myöntänyt itse kouluttaneensa ja poliisiammattikoulun poliisien käyttäneen vakavan 

kuolemanriskin sisältäviä päinmakuulle rajoittamisen ja pakottamisen ohjeita poliisien, 

järjestyksenvalvojien ja poliisien koulutuksissa.   

15. Securitaksen toimitusjohtaja ja tutkinnanjohtaja kiirehtivät heti 7.1.2023 jälkeen valehtelemaan 

”ohjeiden mukaisesta kuolemantuottamuksesta” ja salailevat uhrin kuolinsyytä yhdessä  

Poliisit ja vartijat ammattinsa ja virkansa perusteella tietävät ja heidän kuuluu tietää ja ymmärtää 

päinmakuulla pitämisen aiheuttavan merkittävän äkkikuolemariskin. Se, minkä tietää Ojala, kuuluu 

tietää julkisessa virkatehtävässä kaikkien poliisien ja vartijoiden, jotka käyttävät siviileihin (tässä 

tapauksessa aseettomaan fyysisesti miestä heikompaan naiseen) fyysistä väkivaltaa. 

Videomateriaalin perusteella on selvää, että 5-7 vartijaa käytti hengenvaarallisia sellaisia otteita, 

joiden käyttö sairaaloissa potilaiden rauhoittamisessa on ollut kiellettyä jo 10 vuotta ja 

elvytyksessäkin on viive. Päinmakuulle heittämisen hengenvaarallisuus ei ole mielipidekysymys, vaan 

kansainvälisiin lääketieteellisesti päteviin tutkimuksiin perustuva fakta ja joiden käyttö niiden 

hengenvaarallisuuden vuoksi on kielletty ja vaarallisuuden kuuluu olla tiedossa vartijan ja poliisien 

ammateissa.  

Siitä huolimatta  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33629624/
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1) Securitaksen toiminnanjohtaja Jarmo Mikkonen ja jutun tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio valehtelevat 
kilpaa julkisuudessa, että videolla näkyvä avuttoman uhrin vaarallinen kuolemaan johtanut 
päinmakuulle heittäminen olisi ”ohjeiden mukaista”, mutta ensimmäisissä lehtijutuissa eivät 
kertoneet, kenen ja minä päivämäärällä antamia ohjeita tarkoitetaan. 

2) Securitaksen toimitusjohtajan Jarmo Mikkosen mukaan epäiltyjen työntekijöiden työsuhteet 
ovat vielä voimassa 

3) Poliisin (tutkinnanjohtaja Jyrki Kallion ym.) mukaan ei ole syytä vangita ketään ja tutkintanimike 
on tahallaan tapon sijasta valittu väärin jo lähtökohtaisesti eli ”oletetaan”, että ei ollut 
tappamistarkoitusta, vaan ”kuolemantuottamus” 

4) Securitaksen toiminnanjohtaja Mikkonen toteaa Iltalehdessä: ”Kuvamateriaalin perusteella ei 
selviä ainakaan minulle, että tapahtumien kulussa olisi tapahtunut jokin seikka, joka olisi 
aiheuttanut kuoleman tai terveyden vaarantumisen, hän arvioi.” Valheellisten itsearvioimisten 
sijaan hänen kuuluu tietää tutkimuksista, jotka kieltävät juuri sen päinmakuuväkivallan, joka on 
naisen kuoleman suora seuraus. Eikö terveys vaarannu Mikkosen mukaan kuolemisessa?  

5) Mikkonen valehtelee: ”Avarn Securityn järjestyksenvalvojien epäillyt ylilyönnit eivät Mikkosen 
mukaan ole suoraan rinnastettavissa Ison Omenan tapaukseen.” Kaikki liittyy kaikkeen, kuten 
alta selviää. 

6) Sen jälkeen ilmoittautui poliisikouluttaja Niemi selittelemään, että juuri poliisi kouluttaa 
vartijoita ja poliiseja muka ”tietämättömyytensä vuoksi” väkivaltaisiksi tappajiksi. 

7) Poliisit itse toteuttavat putkassa ja kaduilla vastaavaa uhrien potkimista, raakaa väkivaltaa ja 
selittämättömien ”äkillisten” putkakuolemien tutkinnat estetään eikä siinä ole 
tietämättömyydestä kyse eikä sellaisiin rikoksiin ole ohjeistettu eikä saa ohjeistaa. 

8) He salaavat kuolinsyytä (todennäköisesti Ojalan kuvaamalla kuoleman mekanismilla tapahtunut 
sydänperäinen kuolema), jonka tulee johtaa vartijoiden tuomitsemiseen taposta eikä 
kuolemantuottamuksesta. Heitä eivät kiinnosta vartioiden uhrit, kuolemat, vaan oma bisnes ja 
kulissien ylläpito valehtelulla. 

9) Lisäksi ”rehti” Jarmo Mikkonen salailee, että hänen johtamaansa firmaan liittyy jo ennestään 
parhaillaan käynnissä oleva törkeän miljoonapetoksen tutkinta.   
 

16. Jos hengenvaarallinen asento on kielletty sekä sairaaloissa että vankiloissa, miksi poliisi sitä 

kouluttaa tahallaan ja käytetään kauppakeskuksissa? 

Sosiaalisessa mediassa jaetun viestin mukaan ” Luin myös ammattilaisen lausunnon et on ollut 

tiedossa et vartijoiden tekemä temppu on tappoasento, mikä vankiloissa kielletty jo 10 v. Oikeinko 

kentällä suositellaan.” (Sara Tompurin fb-seinälleni jakama kommentti). 

Kun vartijoiden, poliisien ja poliisikouluttajien käyttämä menetelmä tiedetään tappavaksi ja se on 

kielletty vankiloissa ja sairaaloissa, miksi poliisikouluttaja kiirehtii julkisuuteen selittelemään poliisien 

ja vartijoiden ”tietämättömyyttä” siinä vaiheessa, kun vartijat ovat sillä otteella tappaneet naisen ja 

lähes tappaneet uhrin Lahden putkassa ja minut 11.12.2019 metsässä? 

Vankiloissa on virkatehtävissä juuri vartijoita ja myös sairaaloissa on työssä tai virkatehtävissä 

vartijoita. Väittääkö poliisi (Niemi, Kallio ja joku muu poliisissa) kouluttavansa vankilan ja sairaaloiden 

vartijoita eri tavalla kuin rautatieasemien ja kauppakeskusten vartijoita eli miksi 

1) sairaalan ja vankiloiden vartijat koulutetaan niin, että tappava asento on ollut kielletty 10 vuotta 

2) poliisi- ja vartijakoulutuksesta vastaavat poliisit ja Securitaksen toimitusjohtaja kiirehtivät 

kuolemantapauksen jälkeen julkisuuteen väittämään ”tietämättömyydestään” ja ”ohjeiden 

mukaisesta” toiminnasta eli väittävät, että sairaaloissa ja vankiloissa koulutetaan ehdottomasti 

kielletyksi otteita, joista ei muka tiedetä kauppakeskusten ja muiden vartioiden ja poliisien 

koulutuksissa mitään ja niitä väitetään ”sallituiksi”, vaikka ne ovat tappavia? 
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17. Valehtelevatko Securitaksen toimitusjohtaja ja poliisi Niemi pelastaakseen vartijat syytteiltä ja 

miksi tutkinnanjohtaja käyttää lähtökohtaisesti liian lievää tutkintanimikettä? 

 

Poliisi- ja vartijakoulutuksesta vastaava poliisi Niemi ja Securitaksen toimitusjohtaja kiirehtivät 

kuolemantapauksen jälkeen julkisuuteen väittämään ”tietämättömyydestään” ja ”ohjeiden 

mukaisesta” toiminnasta.   

Tutkinnassa selvitettävät kysymykset: 

1) Valehtelevatko he tietämättömyydestään eli onko tilanne se, että vartijat, Niemi, kouluttajat ja 

poliisit kyllä tietävät 7.1.2023 otteiden johtavan kuolemaan ja nyt selittelevät yhdessä 

sepittämiään tarinoita tietämättömyydestään vain vartijoiden ja poliisien törkeiden 

väkivaltarikosten peittelemiseksi ja jokaisen heistä rikos- ja korvausvastuun keinotekoiseksi 

estämiseksi?  

2) Onko ”tietämättömyydestä” valehtelun motiivi siis se, että he pyrkivät selityksillään poistamaan 

vartijoilta ja poliiseilta kokonaan rikosvastuun eli myös tuottamuksen? Valehtelevatko he siis 

siksi, että  

A) Nämä viisi vartijaa voisivat sitten sovitusta vedota rikosvastuunsa poistamiseksi muka 

noudattaneensa ”vilpittömästi” poliisin kouluttamina poliisien ohjeita? 

B) Sen jälkeen myös ”tietämättömyyteensä” vetoavat poliisit on tarkoitus keplotella vastuusta 

juuri ”vilpittömään ymmärtämättömyyteen” perustuen 

C) He voisivat sovitusti vedota rikosvastuunsa poistamiseksi näihin ”tietämättömyyksiinsä”, 

jotka eivät oikeasti ole tietämättömyyttä ottaen huomioon juuri se vartija- ja poliisiväkivallan 

laajuus, jolla ei Jarmo Mikkosen mukaan muka ole ”mitään yhteyttä” 7.1.2023 tekoon? 

3) Tutkinnanjohtaja Kallio valitsi tahallaan vartijoiden rikokseen liian lievän tutkintanimikkeen 

valmiiksi. Kun ihminen kuolee vartijoiden väkivallan kohteena ja vartijoita on 5-7 yhden 

aseettoman naisen kimpussa eikä nainen tee näkyvää vastarintaa, miksi hänet kaadettiin maahan 

ja juuri tappavaan asentoon? 

4) Miksi Securitaksen Mikkonen valehtelee, että ei näe muka videolla mitään kuolemaa selittävää 

tapahtumaa ja Kallio valehtelee 7.1.2023 tekoa tuottamukselliseksi, vaikka  

A) Naiseen ei ole videolta näkyvän käytöksen perusteella tarvinnut kohdistaa lainkaan mitään 

päinmakuulle taltuttamista eikä viittä vartijaa ole tarve käyttää yhtä naista vastaan? 

B) Vartijoiden käyttämät vastaavat otteet lähes aiheuttivat myös Lahdessa putkakuoleman, 

jonka rikosvastuiden estämiseksi tilattiin Tapio Mäkinen estämään tutkintaa ja salailemaan 

valvontanauhoja poliisien törkeän väkivaltarikosten syytteiden estämiseksi?  

C) kuolemaan johtaneet otteet ovat olleet Suomessa kiellettyjä niiden tappavuuden vuoksi 10 

vuotta? 

5) Kun kaikki 5-7 vartijaa 7.1.2023 ja kaikki 8 poliisia Lahden putkahakkaamisessa olivat/ovat 

tehtävässä, jossa kuoleman aiheuttaminen ei ole lähtökohtaisesti tuottamus, vaan tappo ja 

ylisuuren vartija- ja poliisimääränkin perusteella 7.1.2023 tappo ja jopa murha ja Lahdessa niiden 

yritys: 

A) Miksi 7.1.2023 elottoman uhrin painamista ei lopetettu eikä asentoa vaihdettu? 

B) Miksi Jyrki Kallio valitsi liian lievän tutkintanimikkeen jo valmiiksi etukäteen ennen 

tapahtumien selvittämistä ja vaikka myös elottomaksi muuttuneen uhrin elvytys on aloitettu 

liian myöhään verrattuna poliisien Lahden putkassa hakatun uhrin säilymiseen hengissä 

elvytyksen avulla?  

6) Sopivatko tutkinnanjohtaja Kallio, ”tietämättömyydestä” selittämään kiirehtinyt Niemi ja 

”ohjeiden mukaisuudesta” valehteleva Securitaksen toimitusjohtaja Mikkonen siitä, että he 

valehtelevat vartijoiden toimintaa ”ohjeiden mukaiseksi” ja tuottamukseksi ja 
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”tietämättömyydeksi” nimenomaan estääkseen sillä tarinalla vartijoita saamasta syytteitä ja 

tuomioita?  

7) Kun vastaavaväkivalta 2006 johti vartijoiden erottamiseen, vaikka uhri ei kuollut, miksi nämä viisi 

vartijaa naisen kuoleman aiheutettuaan eivät ole pidätettynä tehtävistään? 

 

18. Mikkonen Krista ja Mikkonen Jarmo 

 

Onko poliisi- ja vartijaväkivallasta selvityksen käynnistänyt sisäministeri Mikkonen sukua tutkinnan 

kohteena olevan yrityksen toimitusjohtajalle Jarmo Mikkoselle, joka valehtelee vartijoidensa 

toimintaa ”ohjeiden mukaiseksi”? 

 

19. Ohjeiden mukaista tappamista” ei ole olemassa eikä ohje voi olla tappava ja lakien vastainen, 

mutta erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen ”tutkinnoissa” rikokset peitellään ja valvontanauhat 

(todisteet) tuhotaan  

Ison Omenan tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio ja Securitaksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen aloittivat 

jo ennen kuolinsyyn selvittämisen tuloksia valehtelemaan kilpaa vartijoiden syytteiden ja tuomioiden 

pienentämiseksi ja estämiseksi, että videoilla näkyvä viiden vartijan ylisuuri ja kuolemaan johtanut 

väkivalta olisi muka ”ohjeiden mukaista” toimintaa. Kummankin heistä väitteet on esitetty 

passiivimuodossa epäselvinä väitteinä eli heidän lausumistaan ei lainkaan ilmennyt: 

1) Kuka vartijoille päinmakuulle heittämistä koskevat ohjeet on antanut, kouluttanut ja milloin ja 

missä sellaisia ”älä välitä kuolemanriskistä”-ohjeen olisi antanut? 

2) Miksi poliisi ja Securitaksen toimitusjohtaja väittävät ”ohjeistuksen mukaiseksi” otteita, jotka 

ovat olleet 10 vuotta kiellettyjä juuri vakavan ja todellisen kuolemanriskin vuoksi vartijoiden ja 

muun henkilöstön tekoina sairaaloissa ja vankiloissa? 

3) Miksi 8 vartijaa marssii Lahdessa yhden tajuttomalta ja passiiviselta raahauksen kohteelta 

näyttävän putkaan raahatun miehen perässä suljettuun putkakoppiin, asettaa miehen 

päinmakuulle ja 2 poliisia seisoo vartiossa ovella, 6 poliisia pitää uhria maassa väkivalloin, kun 

yksi hakkaa avutonta uhria, joka makaa vaarallisessa asennossa hakattuna lahtelaisessa 

putkassa? 

4) Miksi ”erikoissyyttäjä” Tapio Mäkinen tilataan AINA paikalle, kun putkaväkivaltaa ja 

virkarikoksia pitää peitellä ja prioriteetti ykkönen näissä Mäkis-tutkinnoissa on aina laiton 

valvontanauhojen tuhoaminen ja salailu eli kaikkien sellaisten todisteiden salailu, joista 

poliisien ja vartijoiden rikokset näkyvät? 

5) Miksi Itä-Helsingin, Lahden ja Itä-Uudenmaan poliisit ja alueen vartijat isolla joukolla ovat 

hakanneet ja potkineet uhrejaan ainakin 2006 lukien ja edelleen ja miksi rikosten tutkinnan 

estämiseen ja valvontanauhojen salailuun ja tuhoamiseen tilataan aina paikalle sama 

”erikoissyyttäjä” Tapio Mäkinen? 

6) Miksi Avarnin  vartijat ovat vieneet uhrejaan lähimetsiin kymmenittäin hakattaviksi ja 

potkittaviksi ja miksi Mikkosen mielestä mikään tästä laajasta vartioiden ja poliisien 

väkivaltarikollisuudesta ei liity toisiinsa? 

7) Miksi jo 2006 vartijat potkivat raudoitettua uhria maassa ja sitäkin yritettiin salailla? 

8) Miksi ihan sama Mäkinen oli syyttäjä Jukka Haaviston kanssa mukana valehtelemassa, kun Jari 

Aarniolle leivottiin lavastettu murhatuomio 15 vuoden viiveellä ja poliisi kävi laittomasti Aarnion 

naapurin tontilla?  

9) Kun syyttäjän virkatehtävään ei koskaan kuulu valehtelu, miksi syyttäjä Mäkisen ”tutkinnat” ja 

päätökset perustuvat aina rikolliseen valehteluun ja väkivaltarikosten ja murhayritysten 
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peittelyyn valvontanauhoja salailemalla ja valvontanauhojen ”kadottamisvahingot” ovat 

Mäkisen ja putkaväkivallan peittelyn vakiomenettely eikä kyse ole vahingosta? 

10) Mäkinen ensin julkisesti sanomalehdessä valehteli, että KRP:n poliisit eivät olisi edes käyneet 

Aarnion naapurin tontilla. Sitten Seiska-lehti toimitti julkisuuteen todisteet Mäkisen, hänen 

rikoskumppaninsa syyttäjä Jukka Haaviston ja poliisien valehtelusta ja  poliisien tallustelusta 

siellä naapurin tontilla. Miksi Mäkinen esti poliisirikosten tutkinnat valehtelemalla, että valehtelu 

virkatehtävässä ja laiton salaa tapahtuva tunkeutuminen naapurin tontille olisi muu kuin poliisien 

törkeä virkarikos eli hänen, Haaviston ja poliisien valehtelu olisi ”ohjeiden mukaista” toimintaa 

ja miksi Mäkinen sitä ennen valehteli, että ne poliisit eivät edes olisi siellä tontilla olleet? 

11) Onko Mäkinen ylennetty ”erikoissyyttäjäksi”, koska hän on erityisen kova rikollinen ja valehtelee 

mitä tahansa KRP:n, muiden poliisien ja virkamafiarikosten peittelemiseksi, tutkintojen, 

syytteiden ja tuomioiden estämiseksi ja miksi ”laillisuusvalvojaksi” on valittu yhtä kova rikollinen 

valehtelija Keijo Suuripää lahjustuomioidensa jälkeen? 

12) Miksi aivan sama Tapio Mäkinen on ollut mahdollistamassa lapsiini samalla tavalla kohdistettuja 

kahta murhayritystä 2013 ja 2021 ja minuun kohdistettua murhayritystä 11.12.2019, jossa joku 

tilaustyönä kävi kimppuuni ja heitti päinmakuulle samaan asentoon, johon nainen Isossa 

Omenassa kuoli ja johon lahtelaisessa putkassa Mäkisen tiimin hakkaama mies meinasi kuolla ja 

jota jouduttiin elvyttämään? 

13) Miksi mikään tästä on Mäkisen, Mikkosen ja tutkinnanjohtaja Kallion mielestä ”ohjeiden 

mukaista” toimintaa? 

14) Miksi kouluttaja Niemi valehtelee näiden törkeiden rikosten ja jatkuvan tappamisen johtuvan 

”tietämättömyydestä” poliisi- ja vartijakoulutuksissa?  

20. Poliisien virkarikollisella valehtelulla ja Securitaksen toimitusjohtajan Mikkosen valehtelulla 

keinotekoisesti ”tuottamukseksi” ja ”tietämättömyydeksi” valehdeltu tahallisuusvastuu 

Suomen oikeuskäytännössä taposta tuomitaan (tahallisena tekona) se, joka ryhtyy väkivaltaan ja 

suhtautuu välinpitämättömästi tai hyväksyvästi siihen mahdollisuuteen, että uhri kuolee.  Tahallisuus 

kuolemaan johtavissa teoissa ja 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 (KKO 2002:110 ja KKO 2011:69, KKO 2010:65, KKO 1984-II-53 ja KKO 2010:73).  

Ison Omenan asiassa ja kaikissa erikoissyyttäjien (mm. Tapio Mäkisen) ja poliisien toteuttamissa 

törkeiden rikosten peiteoperaatiossa poliisit käyttävät väärää liian lievää rikosnimikettä tai yrittävät 

leipoa uhrista syyllisen. Näin on toimittu mm. Itä-Uudenmaan, Helsingin, Länsi-Uudenmaan (Lohja, 

Espoo, Raasepori), Lounais-Suomen, Loimaan, Helsingin ja Lahden poliisissa vuosien ajan, kaikissa 

”erikoissyyttäjä” Tapio Mäkisen peittelemissä törkeissä rikoksissa ja mm. aiemmin Helsingin 

rautatieasemalla toteutetussa useiden vartijoiden väkivallassa, jossa vartijat hyökkäsivät 

hautajaisista tulleen perheen kimppuun. Siinäkin Mäkisen rikosten vuoksi ja videoiden 

tapahtumatietojen vastaisesti vain yksi vartija tuomittiin ja vartijoiden toimintaan puuttuneille 

omaisiaan puolustaneille uhreille leivottiin tuomiot: 

Lahden putkapahoinpitely: Tämä video haluttiin salata (iltalehti.fi) 

"Mä en saa happee, en saa happee" – vartijoiden erityisen ronskit otteet Helsingin rautatieasemalla 

tallentuivat videolle - MTVuutiset.fi  

Poliisi epäilee: Ainakin kuusi järjestyksenvalvojaa pahoinpiteli, kuljetti metsään, alisti ja nöyryytti 

useita uhreja (iltalehti.fi) 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/91be24f7-7bf9-457c-a825-3f1be45ca119
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ma-en-saa-happee-en-saa-happee-vartijoiden-erityisen-ronskit-otteet-helsingin-rautatieasemalla-tallentuivat-videolle/8104352
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ma-en-saa-happee-en-saa-happee-vartijoiden-erityisen-ronskit-otteet-helsingin-rautatieasemalla-tallentuivat-videolle/8104352
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/bf316d20-5103-44c9-8f35-23d0ae7642f7
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/bf316d20-5103-44c9-8f35-23d0ae7642f7
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Miksi erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen johdolla toteutetuissa syyteharkinnoissa 8 poliisin tai 12 poliisin 

raaka väkivalta johtaa rikoslain ja todisteiden vastaisiin ”putsauksiin”, joissa näytösoikeuden-

käynneissä vain korkeintaan 1/12 tai 1/8 törkeiden putkahakkaamisten,  rautatieasemien hakkaa-

misten ja potkimisten toteuttajista saa pikkutuomion näön vuoksi? Tapio Mäkinen ja muut rikollista 

syytesuojatoimintaa toteuttavat ovat henkilökohtaisessa rikos- ja korvausvastuussa hyvä veli -

suojelusta, jonka suora seuraus on 7.1.2023 kuolema, vähintään sadat vartijoiden ja poliisien 

toteuttamat väkivaltarikokset ja niiden keskeytyksetön jatkuminen. Lisäksi putkakuolemien 

todellisista syistä tulee käynnistää rikostutkinta 

 

 

21. Securitas kytkeytyy myös talousrikosepäilyyn (törkeä petos)   

Securitas kytkeytyy jo ennen Isossa Omenassa 7.1.2023 toteutettua vartijoiden väkivaltaa laajaan 

petosvyyhtiin, jonka tutkinta oli käynnissä jo ennen 7.1.2023. Miksi se(kään) ei vaan muistunut 

Securitaksen toimitusjohtajan Mikkosen mieleen, kun hän haastattelussaan 2023 tammikuussa 

puolusteli tässä ”rehdissä” firmassaan vartijoiden aiheuttamaa naisen kuolemaa muka ohjeiden 

mukaisena toimintana?  

IL:n tiedot: Securitas kytkeytyy poliisin tutkimaan laajaan petosvyyhtiin (iltalehti.fi) 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-n-tiedot-securitaksen-turvallisuuspaallikkoa-epaillaan-

torkeasta-petoksesta-poliisi-tutkii-miljoonahuijausta/8610272 

22. ”Puolisalaisuuden” lakiin perustumattomuus ja ”valikoiva salailu” poliisien laajana virkarikoksena 

Iltalehti uutisoi 11.1.2023 Uutta tietoa Ison Omenan tapauksesta – nainen ei tukehtunut (iltalehti.fi): 

”Esitutkintaa varten saadun oikeuslääketieteellisen alustavan lausunnon mukaan nainen ei ole 

menehtynyt tukehtumalla. Poliisi ei tiedota kuolinsyystä tarkemmin, sillä kuolemansyyn selvittämistä 

koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.”  

Tutkinnanjohtajana toimii rikoskomisario Jyrki Kallio. Hänen kuuluu virkatehtävässään tietää ja 

samassa Iltalehden uutisessa siis kerrotaan, että kuolemansyyn selvittämistä koskevat tiedot ovat 

salassa pidettäviä ja tuon 11.1.2023 uutisen tiedot ovat siis peräisin poliisilta ja niistä kuoleman syyn 

selvittämistä koskevista aineistoista. Kun Jyrki Kallio tai joku muu poliisi kertoo niistä salassa 

pidettävistä tiedoista tuon ”ei kuollut tukehtumalla”-uutisen, se on salassapitorikos (RL 38:1 § ja RL 

40:5 §) ja lisäksi poliisin toiminta on rikos sillä perusteella, että  

1) ”puolisalaisiksi” kuolinsyyn tietoja ei säädetä 

2) jos poliisi voi kertoa, että uhri ei kuollut tukehtumalla, voi vastata siihenkin, kuoliko uhri juuri 

siksi, että päinmakuulle heittämällä vartijat tappoivat uhrin eli kuoliko uhri päinmakuulle 

sitomisen tyypillisenä seurauksena sydämen pysähtymiseen.  

Siitä huolimatta: 

1) Viisi vartijaa käytti 7.1.2023 Isossa Omenassa juuri tuota tappavaa menetelmää, joka johtaa 

äkkikuolemaan.  

2) Securitaksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen yritti estää työntekijöitään, itseään ja firmaansa 

joutumasta vastuuseen ja kiirehti heti valehtelemaan iltapäivälehtiin, että valtava määrä samalla 

tavalla sadistisesti toteutettuja vartioiden ja poliisien toteuttamia raakoja väkivaltarikoksia ja 

niihin annetut ”jonkun” tekemät ohjeet eivät muka liity toisiinsa.  

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/0a559ae9-93e0-4925-82da-bc83401752e3
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-n-tiedot-securitaksen-turvallisuuspaallikkoa-epaillaan-torkeasta-petoksesta-poliisi-tutkii-miljoonahuijausta/8610272
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-n-tiedot-securitaksen-turvallisuuspaallikkoa-epaillaan-torkeasta-petoksesta-poliisi-tutkii-miljoonahuijausta/8610272
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/6eb44689-e5f5-46da-9122-a5aeaa190a9b


24(49) 
 

3) Kun uhri oli jo eloton, häntä ei elvytetty, vaan painettiin Isossa Omenassa isokokoisten 

vartijoiden väkivallalla vaarallisessa asennossa minuutteja. 

4) Valehdellessaan Isossa Omenassa tapetun naisen kuolemaan johtaneita videolta näkyviä 

laittomia vaarallisia menetelmiä ”ohjeiden mukaisiksi”, he tiesivät juuri niiden otteiden 

aiheuttavan kuolemia ja Lahden poliisin putkassa 8 yhtä isokokoista poliisia käytti sitä samaa 

raakaa väkivaltaa yhtä avuttomaan uhriin, jota jouduttiin elvyttämään ja sitten tuli 

”erikoisyyttäjä” Tapio Mäkinen paikalle, kuten aina, salailemaan valvontanauhoja.  

5) Jos Lahden putkavideolla näkyvä toiminta olisi ”ohjeiden mukaista”, miksi Mäkinen salaili muka 

”laillista toimintaa” kuvaavaa videomateriaalia laittomasti? 

6) Kun Isossa Omenassa aivan samanlainen viiden vartijan teko ja Lahden putkassa 8 poliisin 

väkivalta ovat ”ohjeiden mukaisia”, miksi ohjeistetaan tappamaan ja miksi  

A) Lahden putkavideota yritti laittomasti salailla juuri Tapio Mäkinen? 

B) vartijat yrittivät estää 7.1.2023 kuvaamisen julkisella paikalla, vaikka 31.3.2018 ohjekaan ei 

sitä salli eikä JulkL, PL 12 § ja oikeusasiamiehen ratkaisukäytäntö? 

C) Ison Omenan tapauksessa poliisi pyytää videoita todisteeksi ja Lahden putkapahoinpitelyssä 

Mäkinen päinvastaisesti salaili niitä, jotta niitä ei voitaisi käyttää todisteena? 

Rikollista salailua poliisi ja sen kanssa rikosten peittelyä operoiva erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen 

toteuttavat aina väärässä tarkoituksessa eli rikostensa ja kavereidensa rikosten 

peittelytarkoituksessa: Putkapahoinpitely: Kas, tallenne kärhämästä poliisitalossa ehti pyyhkiytyä!!?? 

- Uusi MV-LehtiUusi MV-Lehti (mvlehti.net) 

Lahden putkapahoinpitely: Tämä video haluttiin salata (iltalehti.fi) 

23. Vartijoiden ja poliisien toteuttamat samanlaiset törkeät väkivaltarikokset 2006-2023 eivät johdu 

”tietämättömyydestä” 

Iltalehti 16.11.2006: Nettivideon vartijoita epäillään pahoinpitelystä - Kotimaa - Ilta-Sanomat (is.fi). 

Vartijat potkivat raudoittamaansa maassa makaavaa miestä Kontulassa. Vartiointiliike teki 

tapauksesta itse tutkintapyynnön vasta vartijoiden pahoinpitelyvideon vuodettua julkisuuteen ja 

vapautti kummankin vartijan työtehtävistään, vaikka uhri ei edes kuollut. Vuonna 2023 Securitaksen 

toiminnanjohtaja Jarmo Mikkonen pitää ”kelpo tappajat” vartijantehtävässään ja poliisi vääntää 

tappamista ”vahingoksi”, vaikka julkista valtaa ja vartijana väkivaltaa käytettäessä ei voi vedota 

tietämättömyyteensä käytettyjen otteiden kiellettyisyydestä.  

Lisäksi minulle on lähetetty yksityisviesti, jonka mukaan Kontulan pahoinpitelyihin liittynyt 

vartiointiliike olisi sulautunut juuri Avarniin. Tässä tutkinnassa tulee selvittää myös se, 

1) Olivatko 7.1.2023 teon tekijät koulutukseltaan poliiseja? 

2) Ketkä vartijaväkivaltaan osallistuneista ovat koulutukseltaan poliiseja tai poliisitaustaisia? 

3) Onko jokaisen heistä kouluttanut poliisi? 

4) Jos väkivaltaiset poliisit on kouluttanut poliisi, miksi näiden rikosten tutkintaa suorittaa väärä 

viranomainen poliisi, vaikka poliisien ollessa asianosainen, tutkinnanjohto ei koskaan kuulu 

Suomessa poliisille, vaan aina syyttäjälle? 

5) Kun raaka väkivalta poliisissa ja vartiointibisneksessä yrityksen nimistä ja tekijöiden nimistä ja 

riippumatta on pysynyt yhtä törkeänä 2006-2023, miksi Kallio, Mikkonen ja Niemi yrittävät 

selittää sitä kaikkea ”tietämättömistä kouluttajista” muka johtuvaksi?  

Poliisi ei tietenkään saa kouluttaa ”ymmärtämättömyyteen” vedoten vartijat ja poliisit esim. 8 poliisin 

joukkiota hakkauttamaan uhrit putkassa, tappamaan uhreja putkaan, metsään tai kauppakeskukseen 

https://mvlehti.net/2014/10/04/putkapahoinpitely-kas-tallenne-karhamasta-poliisitalossa-ehti-pyyhkiytya/
https://mvlehti.net/2014/10/04/putkapahoinpitely-kas-tallenne-karhamasta-poliisitalossa-ehti-pyyhkiytya/
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/91be24f7-7bf9-457c-a825-3f1be45ca119
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000058259.html
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ja tilaamaan Mäkisen sitten aina paikalle salailemaan ja tuhoamaan hätäkeskusäänitteet, 

valvontanauhat ja muut todisteet. Poliisin kouluttajien ”tietämättömyys” siis voi aidosti vilpittömänä 

tietämättömyytenä tietenkään kestää 2001-2023 eli yli 30 vuotta putkahakkaamisten,  

elvytystilanteiden ja Floydin 25.5.2020 kuoleman näytön vastaisesti ja 10 vuotta Suomen sairaaloissa 

ja vankiloissa voimassa olleen kiellon ja lääketieteellisten tutkimusten vastaisesti.  

24. Minuun kohdistettu raaka väkivalta 11.12.2019, sen avulla toteutetut muut rikokset ja rikosten  

tutkinnan tahallinen estäminen 

Paljastettuani poliisien, syyttäjien, tuomarien, asianajajien, kulttijohtaja Juha Ruohosen, 

LähiTapiolan ja Lohjan kaupungin virkamiesten laajan rikollisverkoston (RL 6:5 § 2 mom. tarkoittama 

järjestäytynyt rikollisryhmittymä), LähiTapiola järjesti rikoskumppanuusverkostonsa rikolliset 

tuhoamaan kotini 10.6.-17.9.2014 ja poliisit Merja Laitinen, Kari Siivo, Kimmo Halme, Keijo Suuripää, 

Keijo Moilanen, Rauli Salonen ym. estivät törkeiden rikosten tutkinnat, vaikka ne minuun kohdistetut 

rikokset oli LähiTapiolassa ja sen rikoskumppanuusverkostossa (Mikael Walve, Jani Jormanainen, 

Rauno Niskala, Tero Laakso ym.) kirjallisesti tunnustettu.  

Minuun ja perheeseeni kohdistettu raaka väkivalta alkoi heti, kun aloitin paljastamaan Suomen 

suurinta rikollismafiaa 1996 ja paheni, kun aloitin 2001 lukien julkistamaan viranomaisrikollisuutta, 

pankkien, Lohjan kaupungin virkamiesten ja LähiTapiolan laajan petosverkoston rikollisuutta. 

Paljastin jo 1996 myös pankkien ja vakuutusyhtiöiden miljardipetoksia ja esiinnyin ensimmäisen 

kerran Ylen Kuningaskuluttaja-ohjelmassa kertomassa pankkien petoksista ja esittelin todisteet. Sen 

jälkeen viranomaisvainot, lapsiini ja minuun kohdistetut rikolliset kostovelkuutukset, lapsiini ja 

minuun kohdistetut murhayritykset, kotirauharikokset ja potilastietojemme rikollinen levittely 

alkoivat sen saman verkoston törkeänä rikollisuutena. Paljastusteni jälkeen minuun ja lapsiini on 

kohdistettu noin 10.000 törkeää rikosta, joiden kaikkien tutkinnat on estetty rikoksia toteuttaneiden 

poliisien ja syyttäjien itsensä toimesta täysin laittomin menetelmin ketään kuulematta ja todistelua 

koskaan käsittelemättä. Jokainen päätös on laadittu niin, että todistelun käsittely on ensin estetty 

kokonaan. ”Erikoissyyttäjä” Tapio Mäkinen ja verkoston vakiojäsenet ovat mukana järjestäytyneen 

rikollisryhmittymän toiminnassa ja estävät omien ja verkoston rikollisten rikosten tutkintaa 

tahallaan.  

Kun verkosto tuhosi kotini ja terveyteni kreosootilla 2014, laitoin itse kanteen vireille 1.1.2015 

saadakseni korvaukset ja tein koplasta uuden rikosilmoituksen. Kanteeni ja korvausteni estämiseksi 

minut hakattiin ja pahoinpideltiin törkeästi 11.12.2019 tilaustyönä Lohjalla kotini lähellä Ojamolla 

roskia jätepisteelle viedessäni. Joku hyökkäsi kimppuuni takaapäin ja kaatoi minut nimenomaan 

päinmakuulle suurella voimalla ja hakkasi sairaalakuntoon jollain patukalla ja nyrkein. Osa ensiavussa 

otetuista kuvista on tässä viestissä ja kaikki virkamafia.fi-sivuillani nähtävissä. Hakkaaja esitti 

11.12.2019 samat vaatimukset virkamafia.fi-sivujeni sulkemisesta (AA Pontus Baarmania, poliiseja 

ym. koskevien paljastusteni piilottamisesta julkisuudesta), joita esittivät rikoksiaan jatkaakseen juuri 

AA Pontus Baarman (23.12.2019 kirjallisesti päämiestensä Walveen, Laakson ja LP 

Vahinkosaneerauksen kanssa), AA Heikki Saksa (23.12.2019 kirjallisesti Jani Jormanaisen kanssa), AA 

Jarmo Henriksson. Hakkaamisen motiivi oli keskeneräinen oikeudenkäynti, jonka todisteiden (mm. 

rikollisten kirjallisten tunnustusten) perusteella oli selvää, että olin oikeutettu korvauksiin ja heidän 

rikoksensa olisi tullut tutkia aikoja sitten.  

Kun minut hakattiin ja iskettiin päinmakuulle 11.12.2019 tilaustyönä toteutetussa törkeässä 

väkivaltarikoksessa, minulla oli poliisin, Baarmanin, Henrikssonin ja Saksan tieten 5 sydänvikaa, olin 

sairastanut aivoinfarktin, aivoverenvuodon ja minulla diagnosoitiin psyykkinen shokki törkeästä 

pahoinpitelystä johtuvana. Hakkaaja 11.12.2019 uhkasi, että jos en lopeta poliisien, tuomarien, 
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asianajajien ja LähiTapiolan petos- ja rikosverkostoa koskevia paljastuksia ja penkomasta heidän 

rikoksiaan, seuraavaksi minut tapetaan ja päädyn ruumispussiin.  

Sivuillani www.virkamafia.fi ja www.totuuspuolue.net (Jaanalla on asiaa-ohjelmat) kuvaan ja 

todisteillani todistan, millaiseksi minut hakattiin, miksi minut hakattiin ja yritettiin nimenomaan 

tappaa paiskaamalla maahan päinmakuulle samalla tavalla, jolla Isossa Omenassa nainen ”ohjeiden 

mukaisesti” tapettiin ja jolla menetelmällä Lahdessa putkassa yritettiin mies tappaa 8 poliisin 

joukkohakkaamisena. Jättämällä minut pimeään metsään kylmään märkään maahan hakattuna 

päinmakuulle 11.12.2019 joku siis yritti nimenomaan murhaamistani virkamafia-paljastusteni 

lopettamiseksi. Paikalle tuli 11.12.2019 punaisella naistenpyörällä ulkomaalainen mies, joka soitti 

puhelimestani hätäkeskukseen. Kun makasin ambulanssissa, poliisi antoi ohjeet miehelle poistua 

mieheltä mitään kyselemättä, esti hänen kuulustelunsa ja kun minut oli viety ambulanssilla 

ensiapuun, joku poliisijohdosta soitti kahdelle poliisille sinne Lohjan ensiapuun ja pyysi partion 

poliiseja poistumaan sairaalasta minua lainkaan kuulematta. Normaalisti kuullaan tuoreeltaan ja 

kerätään todisteet ja olisi kuulunut kuulustella sekä minut että tuo pyörällä tullut hätäkeskukseen 

soittanut mies tuoreeltaan. OTT Petter Kavonius jutteli sairaalan käytävillä noiden poliisien kanssa, 

jotka olivat todenneet tulevansa minut kuulemaan tuoreeltaan. Sitten joku poliisijohdossa määräsi 

heidät poistumaan ketään kuulematta. Mitään normaalia tutkintaa ei tehnyt poliisi siinä eikä missään 

asiassa. Sen sijaan poliisit tekivät kaikkensa, jotta yksikään rikos ei selviäisi:  

1) Lasteni yliajoista sekä lasteni ja minun hakkauttamisestani uutisoinnin esti Lohjan poliisi (mm. 

Paavo Myöhänen, Rauli Salonen ja Keijo Suuripää).  

2) Kun tein vaatimuksen saada miehen 11.12.2019 minun puhelimestani soittama 

hätäkeskusnauhoite, rikoksen tilanneet ja sen toteutuksessa mukana olleet poliisit (mm. Keijo 

Suuripää, Rauli Salonen, Keijo Moilanen, Kimmo Halme ja Petteri Hyytiäinen) yrittivät estää 

hätäkeskusäänitteen saamista  valehtelemalla oman puhelimeni puhelun tietoja muka minulta 

itseltäni ”salassa pidettäviksi” JulkL 24 §:n 32-kohdan perusteella, vaikka olin siis miehen vieressä 

metsässä ja kuulin hänen soittonsa ja kyseessä oli oma puhelimeni.  

3) Tuo Suuripään, Salosen ja Halmeen salailupäätöksen lainkohta koskee mm. vaaleihin 

ilmoittautumista ja harrastustoimintaa eikä salassapitoa edes sovelleta asianosaiseen, vaan 

pelkästään sivullisiin. En ole oman puhelimeni ja oman hakkauttamiseni missään asiassa 

”sivullinen”.  

4) Puhelimestani 11.12.2019 väkivaltatilanteen jälkeen tuo tuntematon mies soitti siis 

hätäkeskukseen (eikä vaaleihin tai harrastuksiin ilmoittautuakseen). On selvää, että hänen 

puhelunsa on samalla todiste siitä, että poliisi esti hänen kuulustelunsa tahallaan, jotta minuun 

kohdistuva rikos ei selviäisi ja salaili puhelua laittomasti estääkseen rikostutkintaa ja 

hätäkeskusäänitteeltä kuuluvien tietojen käsittelyn esitutkinnassa. 

 

Ison Omenan tapauksen ja lääkäri Ojalan 10.1.2023 julkaiseman haastattelun perusteella 

ymmärsin, että kaatamisellani päinmakuulle 2019 oli nimenomaan tarkoituksena toteuttaa ”siisti 

murha” aiheuttamalla minulle samanlainen sydänkohtaus, joka Ison Omenan uhrillekin tahallisella 

eikä tuottamuksellisella väkivallalla aiheutettiin ja hypotermia. Minut löydettiin myös pihani 

montusta pää alaspäin tuupertuneena päinmakuulla toistamiseen siten, että en muista, miten olisin 

päätynyt monttuun pää edellä lokakuisena aamupäivänä ja silloinkin olin lähellä kuolemaa. 

Lämpötilani oli 32 astetta, kun minut löydettiin viime tingassa hypotermiassa. Päinmakuulle 

paiskaamisen ja hakkauttamisen tarkoituksena oli nimenomaan tappamiseni, jotta virkamafia-

paljastukseni saataisiin ikuisesti loppumaan, vaikenisin sydänkohtaukseen päinmakuulle tapettuna 

iäksi ja veisin todisteet Suomen laajimman rikollisverkoston toiminnasta mukanani hautaan.    

http://www.totuuspuolue.net/
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Jokaisen minuun ja lapsiini kohdistetun törkeän rikoksen tutkinta on estetty tahallaan ja ”tutkinta” 

on ollut aina yhtä epänormaalia. Rikosilmoituksen otsikossa 8 kuvaan osan poliisi- ja syyttäjärikosten 

vakiomenetelmistä, joita 2001-2023 verkosto on toteuttanut ja edelleen toteuttaa.  

25. Kahteen lapseeni kohdistetut identtisellä tavalla toteutetut  murhayritykset ja muu poliisien ja 

Mäkisen johdolla vuosia jatkettu raaka sadistinen rikollisuus, lavastukset, törkeät petokset ja 

laajan järjestäytyneen rikollisryhmittymän organisoitu rikollisuus (RL 6:5 § 2 mom.) eivät 

osaksikaan johdu ohjeistuksen puutteesta, vaan valvonnan puuttumisesta ja korvautumisesta 

Mäkisen ym. rikollisryhmittymän tutkinnantapoilla ja rikollisuuden salailulla   

Pyörällä suojatietä koulumatkalla ylittäneen 9-vuotiaan lapseni ajoi yli autolla tahallaan kännissä 

Lohjan käräjäoikeuden haastemies elokuussa 2013. Rikoksen ja rikoksentekijän paon näki 4 

silminnäkijätodistajaa lähietäisyydeltä ja rikos toteutettiin aamuruuhkassa n. klo 08 aikaan keskellä 

Lohjan keskustaa. Länsi-Uudenmaan poliisit auttoivat tätäkin rikoksentekijää pakenemaan. 

Jätettyään yliajamansa pienen lapseni shokissa ja vammautuneena tielle, virkarikollinen poliisien ja 

Mäkisen suojatti haastemies Björn Jägerroos pakeni parin sadan metrin päässä rikospaikasta 

sijaitsevalle poliisien parkkipaikalle ja meni virastoon sisään muina miehinä. Vaikka 4 todistajaa ja 

minä vaadimme poliiseja käymässä heti miehen puhalluttamassa ja viemässä verikokeisiin ja 

pidättämässä, poliisit viivyttelivät 2 tuntia tahallaan puhallutuksessa ja väittivät syyksi, että poliiseilla 

olisi vaikeuksia päätellä, onko alkoholin nauttiminen tapahtunut ennen ajoa vai sen jälkeen (siis 

haastemiehen virkatehtävässä virka-aikana, jolloin ei saa nauttia alkoholia). Sitten poliisit 

”vahingossa” unohtivat viedä kaverinsa verikokeisiin, jotta hän ei saa tuomiota rattijuopumuksesta 

ja taas sama vakiovalehtelija ”erikoissyyttäjä” Tapio Mäkinen tilattiin paikalle estämään syytteitä ja 

todistelua ja ”vahingossa” kadottamaan myös poliisin parkkipaikan valvontanauhat siltä poliisien 

parkkipaikalta, jonne rattijuoppo lapseni yliajaja parkkeerasi autonsa rikoksensa toteutettuaan. 9-

vuotiasta uhria komisario Kari ja joku naispoliisi yrittivät kuulustella yksin kopissa ilman ketään 

avustajaa, minua ja ketään aikuista. Sain rikollisen esitutkinnan estettyä, koska vaadin tulla mukaan.  

Sain haastemiehen tuomittua 2014 Mäkisen ja poliisien rikoksista huolimatta.  

Sitä ennen yksi lapsistani oli jo vammautettu 2002 pysyvästi koulussa ja yksi lapsistani yritettiin 

tappaa kaivamalla monttu koulumatkan reitille tielle ja hän ajoi monttuun. Pienin 2013 syntynyt 

lapseni yritettiin tappaa koulupäivän aikana 26.5.2021, kun joku todennäköisesti poliisien tilaama 

tekijä yritti tahallaan samalla tavalla toteutettua murhayritystä, joka jo 2013 toiseen lapseeni oli 

Mäkisen tiimin johdolla em. menetelmin kohdistettu. Joku yritti 26.5.2021 ajaa koulun takapihalla 7-

vuotiaan lapseni kuoliaaksi alueella, jossa ei ole edes tietä. Taas erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen tilattiin 

paikalle estämään tutkintaa, tuhoamaan lohjalaisvirkamiesten kanssa valvontanauhat, poliisi auttoi 

tekijöitä pakenemaan ja tutkinnanjohtaja Rauli Salonen laati päätöksen, jossa valehteli tutkija Jukka 

Koivusen kanssa tekijöitä muka identtisiksi kaksosiksi estääkseen murhayrityksen tutkinnat ja vaikka 

yhtä autoa ei voi ajaa kaksi miestä samaan aikaan. Valvontanauhojen tuhoamiseen osallistuivat myös 

Lohjan kaupungin lakimiehet Mikko Kuosmanen ja Sanna Lundström ja koulun rehtorit 

valehtelemalla nauhojen sisältävän ”tavanomaista liikehdintää koulun pihalla” ikään kuin autolla 

toteutetut lasten murhayritykset olisivat ”tavanomaista liikehdintää” alueella (koulun piha). Toimitin 

keväällä 2022 todisteet siitä, että 26.5.2021 rikoksen tekijät eivät ole identtisiä kaksosia ja todisteet 

laajasta rikollisverkostosta, joka operoi KRP:n, poliisijohdon, Supon, Mäkisen ja paikallispoliisien 

laajan rikollisverkoston avulla ja auttaa myös törkeiden petosten toteutuksissa, väärentää asiakirjoja, 

auttaa varastetun tavaran kätkemisessä, huumerikoksissa ja sadoissa laittomissa uhkauksissa.  

Kaksi lastani oli yritetty murhata tilaustyönä samalla tavalla. Lisäksi vuosina 2002-2022 seitsemästä 

lapsestani 5 ovat joutuneet vakavan väkivallan kohteeksi koulussa. Pienin lapseni on hakattu, 

kuristettu, potkittu ja uhattu tappaa 20 kertaa 2021-2023 ja minut on hakattu lähelle kuolemaa ja 
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uhattu tappaa. Totuuteni on virkamafialle niin vaarallista, että sen seurauksena henkemme ovat 

verkostolle kauppatavaraa ja meihin kohdistetaan näitä törkeitä rikoksia nimenomaan 

oikeudenkäytössä kuultavan uhkailurikoksina (RL 15:9 §).  

26. Poliisien kidutusrikokset, toistuvat kutsut tapettavaksi ja lavastettavaksi 13.5.2022-19.12.2022 

sekä raiskaus-, murha- ja huoritteluviestinnälle alistaminen Mäkisen ja poliisien päätöksellä 12.5-

18.5.2022 ja 2001-2023 

Jatkettuani erikoisyyttäjä Tapio Mäkistä, poliiseja, muita virkamafia-rikollisverkoston jäseniä, 

LähiTapiolan ja kulttijohtaja Ruohosen petosverkostona rikollista yhteistoimintaa koskevia 

paljastuksiani, rikosilmoitusteni kohteena olevat poliisit (mm. Taina Äijälä, Mats Sjöholm, Simo 

Mamia, Niina Heikkilä, Jasper Uski, Keijo Moilanen, Kimmo Halme, Jari Riiali, Markku Kukko, Aleksi 

Sulkko, Keijo Suuripää) ja Tapio Mäkinen toimivat itse ”tutkijoina” omia ja rikoskumppaneitaan 

koskevissa ”tutkinnoissa”, estivät kaikkien todistajien kuulustelut, minun kuulemiseni 

asianomistajana, todisteiden ja rikosilmoitusten kirjaamisen. Sen jälkeen he aloittivat lavastamaan 

minulle tekaistuja rikoksia. Olin koko kevään ja kesän 2022 Äijälän, Mamian, Heikkilän, Sjöholmin, 

Yli-Hirvelän ja Mäkisen sopimissa ”kuulusteluissa”, joissa he tahallaan aiheuttivat minulle 

kiduttamalla pysyvät vammat kaikkiin raajoihin. Olen julkaissut niidenkin kuvat. ”Rikosepäilyjä” ja 

perusteettomia kidutusta sisältäviä ”kuulustelujani” jatkettiin Mats Sjöholmin virkarikoksilla 

tahallaan jopa syyttäjän lopettaman tutkinnan jälkeen.  

Minun muka tekemiksi ”rikokseksi” oli näissä epämääräisissä ”kuulusteluissa” määritelty totuuden 

kertominen verkoston rikollisuudesta. Olen mielellään ”totuusrikollinen” eikä totuus irtoa minusta 

edes kiduttamalla. Kun oikeat rikolliset esittivät minuun, lapseeni ja assistenttiini kohdistuvia murha-

raiskaus-, kidutus- ja sieppauskehotuksia ja levittävät törkeitä ”huoraksi” haukkuvia viestejä netissä, 

erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen ja poliisit Jasper Uski, Sjöholm, Äijälä, Mamia, Heikkilä, Sulkko, Kukko, 

Riiali ym. laativat tutkinnantappopäätöksiä, joissa valehtelevat minun, lapseni ja assistenttini 

raiskaamiseen, sieppauksiin, murhaamiseen, hakkauttamiseen  ja muuhun raakaan väkivaltaan 

kehottamista ja haukkumistani mm. huoraksi ”hyväksyttäväksi”. Siis ”ohjeiden mukaiseksi”. Nyt 

verkoston poliisit ja Securitaksen johtaja yrittävät valehdella ”ohjeiden mukaiseksi” naisen 

tappamista kauppakeskuksessa kielletyillä vartijoiden väkivaltaotteilla. Ihan samoilla 

päinmakuuotteilla minut yritettiin tilaustyönä tappaa 11.12.2019.  

27. Erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen tahallaan mahdollistaa ja peittelee putkapahoinpitelyitä, jotka 

yritetään lavastaa uhrin rikoksiksi valvontanauhoja, hätäkeskusäänitteitä ja muita todisteita 

tuhoamalla ja toteutetaan samoilla vakiomenetelmillä kuin vartijoiden rikokset eivätkä ne ole 

”erehdyksiä”  

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, pääministeri Sanna Marin, ministeri Krista Kiuru, Tytti 

Tuppurainen, rikollista poliisitoimintaa johtavat Maria Ohisalo, Krista Mikkonen, sisä- ja 

oikeusministeriön virkamiehet ja poliisihallitus valehtelevat tahallaan oikeusvaltiosta, jota ei ole 

olemassa. Sen on korvannut vuosia sitten virkamafia-rikollisverkosto. Kyse ei ole vain vartioiden 

rikoksista Isossa Omenassa, vaan järjestäytyneestä poliisirikollisuudesta ja Tapio Mäkisen, lahjuksista 

tuomitun poliisilakimies Keijo Suuripään, sadoistatuhansista poliisien, syyttäjien, tuomarien ja 

virkamafiaverkoston toteuttamista törkeistä rikoksista järjestäytyneenä rikollisryhmittymänä (RL 6:5 

§ 2 mom.), jonka rikokset eivät johdu koulutuksen puutteesta ja tietämättömyydestä. 

Ison Omenan kuoleman lisäksi ovat jo tutkinnassa Avarnin vartijoiden toteuttamat sadistiset 

kidutukset, putkahakkaukset, joita on tähän mennessä paljastunut kymmeniä, mutta on 

huomattavasti paljon enemmän ja ollut jo vuosia (paljastuneet vastaavat vartijoiden rikokset jo 2006) 
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ja samaan aikaan sama verkosto toteuttaa juuri niitä törkeitä petoksia, joita olen ollut paljastamassa 

1996 lukien ja joiden paljastusteni vuoksi olen ollut lähellä kuolla päinmakuulle useita kertoja.  

Erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen ja KRP:n johdolla toimii poliisi- ja syyttäjälaitoksessa vähintään sadoista 

poliiseista ja syyttäjistä koostuva verkosto, joka toteuttaa poliisien tiloissa ja sen ulkopuolella raakaa 

väkivaltaa siviileihin kohdistettuna. Olen itse yksi uhreista ja lapseni ovat virkamafiaverkostoksi 

kutsumani rikollisverkoston uhreja. KRP:ssa ja Länsi-Uudenmaan (mm. Lohja, Espoo, Raasepori), 

Lounais-Suomen, Loimaan, Helsingin ja Lahden poliisissa ja muualla paikallispoliisissa ja 

syyttäjälaitoksessa toimii rikollisverkosto, joka operoi rikollisin menetelmin ja jonka rikollisuuden 

peittelyn erityismies on mm. ”erikoissyyttäjä” Tapio Mäkinen, jonka toiminnassa erikoisuuksia riittää 

ja jonka toimintaa 30 vuoden ajalta tulee tutkia törkeänä virkarikoksena ja putkahakkausten osalta 

myös avunantona ja rikoskumppanuutena kymmeniin väkivaltarikoksiin.   

Aiheesta ja tahallisuusnäytöstä löytyy paljon uutisia, kuten seuraavat: 

HS: Poliisiryhmä pahoinpiteli asiakkaita Itäkeskuksessa (iltalehti.fi) 

Putkapahoinpitely: Kas, tallenne kärhämästä poliisitalossa ehti pyyhkiytyä!!?? - Uusi MV-LehtiUusi 

MV-Lehti (mvlehti.net) 

Valtamedian 8.5.2022 uutisoimalla tavalla Itä-Helsingin poliisi pahoinpitelee ihmisiä ja lavastaa sitten 
uhrit muka poliisin väkivaltaisiksi vastustajiksi ja kollegat siivoavat jälkiä.  

Linkistä paljastuu valtamediankin uutisena se totuus poliisin rikollisuudesta, josta virkamafia-
sivuillani, ohjelmissani, fb:ssä kerron, ja jonka järkyttävän rikollisuuden kohteena minä, lapseni 
olemme joutuneet 2001-2022 elämään ja kaikki poliisimafian uhrit ovat joutuneet elämään. Niitä 
uhreja olen tavannut paljon kiertueillani ja niitä ottaa valtavat määrät yhteyttä minuun puhelimella 
ja muilla viesteillä. Yksi vartijoiden uhri on 7.1.2022 kuollut. 

Kaikki poliisit ja virkamiehet eivät osallistu rikollisverkoston toimintaan. Totuus on kuitenkin se, että 
kaikkialla Suomessa toimii KRP:ssa, paikallispoliisissa, syyttäjä- ja oikeuslaitoksessa, kunnissa, 
asianajajakunnassa ja LähiTapiolassa laaja rikollisverkosto. Virkamafia.fi-sivuillani ja ohjelmissani 
mainitut tuomarit, virkamiehet, asianajajat, Ruohoset, LähiTapiolaan liittyvä laaja petosverkosto 
yhteistyötahoineen muodostavat salaisen Suomen laajimman rikollisverkoston, joka toteuttaa 
Suomessa RL 6:5 §:n 2 momentin tarkoittamaa järjestäytynyttä rikollisuutta, raakaa väkivaltaa, 
törkeitä petoksia, lavastaa poliisien tahallaan isolla joukolla toteuttamat putkahakkauttamiset 
”yllättäviksi putkakuolemiksi” ja muka uhrin poliisiin kohdistamaksi ”virkamiehen väkivaltaiseksi 
vastustamiseksi”. Poliisit, Mäkinen ja muut verkoston rikolliset estävät murhien ja törkeiden 
petosten, tietosuojarikosten, virka- ja työrikosten, joukkotuhonnan ja valtiopetosten tutkintaa, 
auttavat varastetun tavaran kätkemisessä, huumerikollisuudessa ja lavastavat uhreja syyllisiksi 
etenkin tilanteissa, joissa verkoston rikollisuus uhkaa paljastua. 

KRP:ssä ja Suomen poliisi-, syyttäjä- ja oikeuslaitoksessa toimiva yleisöltä salattu rikollis-
verkostoverkosto on Suomen suurin rikollisjärjestö, joka tahallaan toteuttaa ja mahdollistaa laajalle 
rikoskoplalle Suomen törkeimmät rikokset ja ryöstää ihmisten omaisuuksia rikollisverkoston 
jäsenille. 

28. Poliisien Taina Äijälän, Mats Sjöholmin, Simo Mamian, Jari Tuimalan, Robin Huldenin, syyttäjä 
Tapio Mäkisen ym. minulle 13.5.2022-19.12.2022 suunnittelema ”äkkikuoleman” lavastusyritys RL 
15:9 §:n rikoksena ja lapseni hakkauttamisten jatkamiseksi 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/980ae553-28ae-45f4-85d4-a65fae06821b
https://mvlehti.net/2014/10/04/putkapahoinpitely-kas-tallenne-karhamasta-poliisitalossa-ehti-pyyhkiytya/
https://mvlehti.net/2014/10/04/putkapahoinpitely-kas-tallenne-karhamasta-poliisitalossa-ehti-pyyhkiytya/
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Kun jatkoin viime vuonna kidutusrikoksista huolimatta poliisien, Mäkisen ja muiden heidän 
rikoskumppaniensa rikosten paljastamista, he perjantaina 13.5.2022 lähettivät minulle kirjallisen 
uhkauksen ja yrittivät saada minut poliisiaseman sisätiloihin tuntemattomasta syystä. Kun 
avustajaksi ryhtynyt OTT Petter Kavonius ja minä kysyimme kirjallisesti poliiseilta Taina Äijälältä, Mats 
Sjöholmilta ja siihenkin lavastukseen jälleen ”omasta aloitteestaan ilmaantuneelta” erikoissyyttäjä 
Tapio Mäkiseltä, onko heillä tarkoitus hakata tai tappaa minut tai lavastaa minut johonkin 
poliisiaseman sisätiloissa vaatimalla minut sinne kertomatta mitään asiallista syytä sellaiselle 
käynnille, kukaan heistä ei vastannut silloin eikä ole vastannut vieläkään.  

Jos oudon 13.5.2022 vaatimuksen tarkoitus ei ollut tappamiseni, lavastamiseni tai hakkaamiseni, a) 
miksi he eivät ole vieläkään vastanneet ja b) miksi syy kutsulle olisi salainen, kun mitään tarvetta 
saapua nimenomaan poliisiaseman sisätiloihin ei ollut?  

Kun lähetimme perjantaina 13.5.2022 em. kysymykset, Äijälä ilmoitti maanantaina 16.5.2022, että 
peruvat ”käyntini”, mutta eivät siis ole vieläkään 15.1.2023 ilmoittaneet, miksi esittivät 
pakkonoutovaatimuksen 13.5.2022, jonka yhtä omituisesti parin päivän päästä maanantaina 
16.5.2022 peruivat, kun esitimme ääneen kysymyksen heidän kutsunsa tarkoituksista eli  tappamis- 
ja lavastamistarkoituksia koskevat kysymykset.  

Kun en lopettanut uhkailtunakaan julkista paljastustoimintaani, heidän koplansa (mm. 
väärennysrikoksiin ja muihin virkamafian rikoksiin osallistuneet poliisit Mats Sjöholm, Jari Tuimala ja 
Robin Hulden) yrittivät uudelleen juhannuksena 2022 ja kolmannen kerran 19.12.2022 kohdistaa 
minuun epämääräisen samanlaisen ”poliisiasemalavastuksen”. Jouduin pakenemaan jouluksi 
kodistani poliisien rikoskoplan ja paljastusteni kohteena olevien lohjalaisvirkamiesten yhdessä 
toteuttaman minuun kohdistaman törkeän rikoksen vuoksi ja henkeni säilyttämiseksi.  

Uusin vaientamisyritys ja em. poliisien ”kutsut” poliisiasemalavastuksiin ja niihin liittynyt avoin 
väkivaltauhka johtuvat siitä, että rehtori Pirjo Uutela-Morander, lakimiehet Mikko Kuosmanen, 
Sanna Lundström ja opettajat Riikka Sutinen ja Sari Salonen ovat yhdessä ”kutsuja” laatineiden 
poliisien ja ”erikoissyyttäjä” Mäkisen kanssa alistaneet ensin pienimmän lapseni 26.5.2021 
murhayritykselle ja sen jälkeen mahdollistaneet tahallaan raakaa kouluväkivaltaa samaan lapseeni 
kohdistettuna yli 20 kertaa (hakkauttamisia, kuristamista, potkimista, murha- ja 
väkivaltakehotuksia). Viimeksi rehtorien, poliisien, lakimiesten ja opettajien sallimien jengien 
tappeluissa 15.12.2022 ambulanssi seisoi tunnin pihalla ja vei sitten yhden tappeluissa 
loukkaantuneen lapsen sairaalaan. Sen jälkeen rehtori Pirjo Uutela-Morander sopi lasten kanssa ja 
Huldenin, Tuimalan, Salosen ja Sjöholmin kanssa, että väkivalta naamioidaan ”tapaturmaksi” 
(todisteena äänite) ja minut pyritään lavastamaan ”väkivallasta valehtelijaksi” heidän yhdessä 
toteuttamillaan väärillä ilmiannoilla ja Tuimalan, Huldenin, Sjöholmin, Mamian ja Äijälän 
käynnistämillä ”pikakuulusteluilla”.   

Kun tein rikosilmoitukset aidoista koulussa ja kerhossa toteutetusta lapseeni kohdistetusta 20 
väkivaltarikoksesta ja 26.5.2021 murhayrityksestä ja viimeisimmän rikosilmoituksen 15.12.2022 siitä, 
että rehtori ja poliisit valehtelivat kouluväkivaltaa tapaturmaksi, he uhkailemisekseni siis aloittivat 
tutkinnan, jossa sain 19.12.2022 pikana käsittelyjonojen ohi taas ”käänteisen” kuulustelukutsun, 
jossa Hulden, Sjöholm ja Tuimala yrittivät saada minut poliisiaseman sisään” muka ”rikoksesta 
epäiltynä” lohjalaisvirkamiesten ”vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta”. Minun 
”rikokseksi” oli ilmoitettu se, että en suostunut rehtori Uutela-Moranderin ja opettaja Sari Salosen 
vaatimalla tavalla valehtelemaan, että koulussa ei muka ole väkivaltaa. ”Kuulustelukutsulta” olisin 
voinut siis välttyä vain valehtelemaan lapseeni kohdistettua valvontakameroilta näkyvää rikosta ja 
noin 30 kouluväkivaltarikosta, jengejä, niiden tappouhkauksia ja lapseeni kohdistettua väkivaltaa 
olemattomaksi, vaikka väkivalta on olemassa, teot olemassa ja haimme hakatun, potkitun ja verisen 
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lapsemme koulusta ja terveyskeskuslääkärit ovat tehneet useita rikosilmoituksia lapsemme 
kohtelusta ja kirjanneet virallisiin asiakirjoihin lapseemme kohdistetut teot väkivaltarikoksiksi ja 
murhayritykseksi.  

Välttyäkseni ”kuulustelukutsulta” 19.12.2022 minun olisi siis tullut jättää lapseni hakattavaksi ja 
tapettavaksi ja valehdella koulua väkivallattomaksi verisen, hakatun, kuristetun ja potkitun lapseni 
20 kertaa koulusta noudettuani, jotta väkivallasta vastuussa olevat rehtorit, opettajat, poliisit ja 
Lohjan kaupunki eivät joutuisi rikos- ja korvausvastuuseen. Minun rikostani ei siis ollut 19.12.2022 
olemassa eikä sitä ennenkään olemassa. ”Kuulustelut” olemattomista rikoksista, oikeiden rikosten 
tutkinnantapot, murhayritykset ja muu väkivalta on toteutettu juuri sen saman virkamafian 
rikollisuutena, joka näitä ”kuulustelukutsuja” minulle RL 15:9 §:n rikoksillaan laatii. Kun paljastin 
heidän verkostonsa ja rikoksensa ja esitin Lohjan kaupungille ja virkamiehille 13.12.2022 virallisen 
korvausvaatimuksen, heille tuli heti uusin kiire pilata perheemme joulu (ajoitettuaan aiemman 
vastaavan tekaistun saman Tuimalan kutsun juhannukselle) ja saada minut 19.12.2022 jouluksi 
poliisilaitoksen sisätiloihin olemattomien rikosteni ”kuulusteluihin” ja todennäköisimmin 
samanlaisen ”tapaturmaisen kuolemani” aiheuttamiseksi, joka 7.1.2023 ”ohjeiden mukaisena” 
väkivaltana toteutettiin ja/tai samanlaisen lavastuksen toteuttamiseksi, joka Lahden putkassa 
erikoissyyttäjä Mäkisen ja 8 poliisin yhteisenä rikoksena yritettiin toteuttaa eli lavastaa uhrin muka 
hyökänneen poliisien kimppuun. On varmaa, että Lohjan poliisista löytyy heti vähintään 10 rikollista 
valehtelijaa, jotka olisivat valehdelleet minun hyökänneen väkivaltaisesti poliisien kimppuun, jos 
olisin erehtynyt 13.5-19.12.2022 poliisiaseman sisään menemään. Toinen vaihtoehto on, että 
minuun olisi käytetty päinmakuulle heittämistä tai ”vahingossa” vähän käytelty etälamautinta liikaa 
ja valehdeltu siihen sitten lavastettu minun muka siellä poliisissa aloittama ”riehuminen”, jota 
olematonta tekoani olisi sitten ne  10 poliisia yhdessä sopimallaan tavalla valehdelleet tapahtuneeksi. 
Sitten katoaisivat taas valvontanauhat vahingossa, kun ”erikoissyyttäjä” Mäkinen olisi tilattu 
tappamiseni jälkeen paikalle ja Mäkinen oli tuntemattomasta syystä juuri ennen em. 
”kuulustelukutsujen” esittämistä ”omasta aloitteestaan” hakeutunut Lohjalle osallistumaan ja 
peittelemään törkeitä rikoksia.   

Se, mitä tapahtui Lahden putkassa ja mitä uhrin lavastamista hyökkääjäksi Tapio Mäkisen rikoksilla 
yritettiin Lahdessa, oli todennäköisesti suunniteltu tapahtuvaksi Lohjan poliisiaseman sisätiloissa, 
jonne he niin kovasti (ja perusteettomasti) yrittivät erehdyttää/pakottaa minut  saapumaan. Näitä 
13.5.2022, juhannuksena ja 19.12.2022 yritettyjä ”kutsuntoja” saapua Lohjan poliisiaseman 
rakennuksen sisään (lavastuksia ja mahdollisesti väkivaltaa ja ”vahingossa” tapahtuva henkirikos) 
oli siis toteuttamassa virkarikoskoplan päätekijä Tapio Mäkinen Lohjalla oltuaan operoimassa 
vastaavia lavastuksia Lahden putkahakkaamisessa ja Aarnion lavastuksessa.  

Tapio Mäkinen on verkoston rikosten peittelyn ammattilainen, joka  

• sukkuloi eri paikkakunnilla 

• ilmaantuu itsekseen tai tilataan paikalle aina, kun halutaan lavastaa uhri rikolliseksi, toteuttaa 
uhkailua, hakata joku putkassa ja peitellä rikoksia millä tahansa härskillä valehtelulla ja 
”kadottamalla”, ”unohtamalla”, salaamalla ja väärentämällä valvontanauhoja, 
hätäkeskusäänitteitä ja muita todisteita.  

Minuun kohdistettiin siis ensin 13.5.2022 epämääräinen laiton ”kutsu” poliisin tiloihin. Kysymyksiin 
”noudon” syystä ei ole vastattu vieläkään. Lisäksi se peruttiin yhtä oudosti 16.5.2022. Sitten sain 
poliisi  Jari Tuimalan tekstiviestin  juhannuksena 2022, jossa kehotti ottamaan yhteyttä häneen 
kertomatta, mitä asiaa Jarilla oli minulle juhannuksena. Hänkään ei ole vastannut mitään. Sitten sain 
samalta Jari Tuimalalta ja lapseni hakkauttamisten tutkinnan estäjältä Robin Huldenilta kiireellä 
jouluviikolle tahallaan ajoitetun saapua 19.12.2022 ”lohjalaisvirkamiesten” rikosilmoitusten 
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perusteella kuulusteluun, jotta lapseni hakkaamiset koulussa voisivat RL 15:9 §:n painostus- ja 
uhkailurikoksina jatkua. ”Rikostani”, joiden vuoksi syntyi into minut poliisiasemalle saada, ei yksilöity 
eikä ole olemassa. ”Joulurauhastani” olisi tullut todennäköisesti ”ikuinen” lavastuksella eli alistamalla 
minut väkivallalle, jota putkahakkautuksissa ja Isossa Omenassa muka ”ohjeiden mukaisena 
tapaturmana” olisi voitu helposti minuun kohdistaa. Valitsin 19.12.2022 pakenemisen omasta 
kodistani säilyäkseni hengissä ja kertoakseni Suomen kansalle totuuden Suomen hirveimmästä 
rikollismafiasta, pitääkseni lapseni hengissä ja laittaakseni vireille tänä vuonna mafiaa vastaan 
oikeudenkäynnit. Poliisiaseman sijaan matkustin jo 18.12.2022 yöllä salaiseen turvapaikkaan ja 
19.12.2022 kävin Kemppen haastattelussa virkamafian toisen uhrin erikoislääkäri Matti Wallinin 
kanssa.  

Minut yritettiin ilman mitään syytä ja tuntemattomasta syystä kovalla kiireellä saada nimenomaan 
poliisiaseman sisälle, vaikka vastaaminen mihin tahansa kysymyksiin onnistuu sähköpostilla ja myös 
todisteiden toimittaminen eikä ETL salli rikosepäilyn kohdistamista minuun lainkaan, koska olen 
uhrin asemassa enkä minkään rikoksen tekijä. Uusin ”kutsu” esitettiin asianosaisasemassa olevien 
(lapseni hakkauttamisen tutkintaa estäneiden) poliisien Huldenin ja Tuimalan toimesta 19.12.2022 
tilanteessa, jossa poliisit ja ”erikoissyyttäjä” Mäkinen eivät ole vastanneet minun ja avustajani 
toukokuussa 2022 esittämään kysymykseen, aikovatko poliisit ja Mäkinen lavastaa keskenään 
sopimansa väkivaltatilanteen, jotta minut olisi saatu sopivasti ”vahingossa” tapettua samanlaisella 
”kuolemantuottamuksella”, jolla Isossa Omenassa pääsee ”ohjeiden mukaisesti” hengestään ja sama 
Hulden oli estänyt rehtorin, Tuimalan, Salosen, Koivusen, Mäkisen, Äijälän, Sjöholmin ym. kanssa 
lapseeni kohdistuvien murhayritysten ja kouluväkivallan tutkinnat. 

29. Kulttijohtaja Juha Ruohosella on kidutuskultti, joka on soluttautunut poliisiin ja toiminut vähintään 
20 vuotta poliisien Sulkon, Kukon, Riialin, Heikkilän, Äijälän, Sjöholmin, Mamian, Uskin, Lammin, 
Lammin, Antikaisen, Huldenin, Tuimalan, syyttäjien Mäkisen, Juntusen, Kohijoen, Salovartion ja 
Ventelän sopimien tutkinnantappojen ja lavastusten avulla  

Poliisien ja syyttäjien rikollisverkoston ja kulttijohtaja Juha Ruohosen minuun kohdistama rikollisuus 
ja vainot kiihtyivät, kun ennen 2021 toteuttamaani nälkälakkoa julkistin 3.10.-24.10.2021 Jaanalla on 
asiaa-ohjelman jaksot, joissa paljastin Sulkon, Kukon ja Lounais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan 
poliisien muodostavan kultin rikoksia mahdollistavan laajan rikollisverkoston. Ruohosten kultin 
uhrina oli edesmennyt yrittäjä, lapseni kummitäti ja hyvä ystäväni Elisa Palonen. Palosen omaiset 
voittivat nostamansa testamenttikanteen rikollista rahastavaa kulttikoplaa vastaan Varsinais-
Suomen KäO:ssa 4.6.2021. OTT Petter Kavonius toimi Palosen omaisten asiamiehenä. He voittivat 
juttunsa minun keräämilläni todisteilla. Todisteisiin kuuluu mm. runsaasti äänitteitä, joissa Ruohonen 
nauraa kiduttaessaan uhriaan Elisa Palosta ja virkamafia.fi-sivuiltani löytyy 7 äänitettä, joissa 
Ruohonen esiintyy jumalana, jeesuksena, profeettana ja antaa uhreilleen yksityiskohtaisia 
testamenttauskäskyjä ja muita rahastusvaatimuksiaan ja uhkauksiaan. Poliiseille, syyttäjille ja 
Ruohosille tuli kiire saada äänitteet ja muu materiaali törkeistä kidutus-, petos- ja virkarikoksistaan 
piiloon. Ne ovat myös tämän poliiseja ja syyttäjiä koskevien rikosasioiden todisteita.   

Kaikki rikokset kultti toteutti poliisissa toimivien rikoskumppaneidensa (mm. Sulkko, Kukko, Äijälä, 
Heikkilä, Sjöholm) ja erikoissyyttäjä Mäkisen rikosten avulla. Ruohonen on soluttautunut 
poliisiorganisaatioon ja Juha Ruohonen on itse kehunut, että hänellä on ”omapoliisi”-verkosto, 
jonka avulla voi toteuttaa mitä tahansa rikollisuutta. Ruohosen kulttiperhekopla lypsivät 
rikoksillaan Sulkon, Kukon ja muiden poliisirikoskumppaniensa avulla Elisalta satoja tuhansia hänen 
eläessään ja olivat laatineet 2 päivää ennen Elisan kuolemaa miljoonaomaisuudesta testamentin 
kultilleen ja Juha Ruohosen haltuun tarkoitetun keinotekoisen säätiön hyväksi. Koska olen 
testamenttiriidassa todistajana, alkoivat edellä kuvatut hakkauttamiset, useiden lasteni yliajot ja 
hakkauttamiset, poliisien lavastus- ja murhayritykset, vammautumiseeni johtaneet Äijälän, 
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Sjöholmin, Tuimalan, Huldenin, Mäkisen, Heikkilän, Uskin, Mamian, Suuripään ym. toteuttamat 
lavastukset ja tekaistuissa ”kuulusteluissa” Äijälän, Sjöholmin, Heikkilän, Mamian, Uskin, Mäkisen 
ym. toteuttamat minuun kohdistetut kidutusrikokset ja laaja nettivaino, jossa minut alistettiin 
kostona ja nöyryyttämistarkoituksessa myös tuhansille raiskaus-, murha- ja väkivaltauhkauksille ja 
huoraksi ja mielisairaaksi haukkumiselle nimenomaan Mäkisen ja em. poliisirikosverkoston 
tutkinnantapporikosten avulla. He toteuttivat ja mahdollistivat tahallaan jokaisen minuun ja lapsiini 
kohdistetun rikoksen, niiden tutkintojen estämiset ja myös nimenomaan tappamistarkoituksessa 
tietoisena aiheuttamastaan hengenvaarasta, vammoistani, aiheuttamastaan Raunaud`n 
verisuonisairaudesta, kärsimyksistäni ja tavoitteena totuuteni vaientaminen.  Kuolleena olisin hiljaa. 

Myös valtamedia uutisoi 4.6.2021 syntyneestä VarsKäO:n päätöksestä ja todisteiden paljastamasta 
Juha, Susanna, Lauri, Monika, Hanna ja Elina Ruohosen ja kulttiin kuuluvan Jukka Ritvasen 
toiminnasta. Sen uutisoivat mm. Salon seudun sanomat, MTV-uutiset ja Ilta-Sanomat ja nimenomaan 
heti 4.6.2021 päätöksen jälkeen 5.6.2021 näyttävästi ja Salon Seudun Sanomat myös jo ennen 
4.6.2021 päätöstä. Valtamedia sai materiaalin suoraan KäO:sta. MTV-uutisen otsikkona on:  

”Hämärää kulttia johtanut perheenisä makuutti uhriaan ruumisarkussa ja painosti Jumalan 
rahastolla- kauheudet paljastuivat vasta yrittäjänaisen kuoltua”. 

https://www.sss.fi/2021/05/kulttijohtaja-vai-performanssitaiteilija/ 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hamaraa-kulttia-johtanut-perheenisa-makuutti-uhriaan-
ruumisarkussa-ja-painosti-jumalan-rahastolla-kauheudet-paljastuivat-vasta-yrittajanaisen-
kuoltua/8161606?fbclid=IwAR2IpJIj06VvNBdgGMLqEbVYByo-OyjjDUiIyqFeCcPlIS53plSK0nQp72E 

https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000008034478.html 

30. Oikeusasiamies totesi jo 2019 Lounais-Suomen poliisin tutkinnantappotoiminnan laajasti 

rikolliseksi 

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen totesi 2019 päätöksellään, että Lounais-Suomen poliisissa on jo 

kymmeniä vuosia ollut rikollisia käytäntöjä. Tutkinnantappoja ja uhreihin kohdistettuja 

olemattomien rikosten lavastuksia tehdään samojen rikollisten poliisien ja syyttäjien koplassa 

vuosikymmenistä toiseen rikollisin menetelmin  päätöksissä valehtelemalla, todistelu estämällä, 

laittomilla valheellisia salauksilla, Mäkisen organisoimana ja valvontanauhoja tahallaan tuhoamalla 

ja salailemalla ja on tehty vuosien perinteenä vastaavilla täysin rikollisilla menetelmillä laajojen 

petosrikoskoplien auttamisessa rikoksissaan ja rikoshyötyjen hankinnoissaan. Helsingin Sanomat 

uutisoi oikeusasiamiehen em. ratkaisusta (21.8.2019), joka paljasti, että juttuja oli siivottu pinoista 

ilman, että päätöksentekijäksi väitetty oli koskaan lukenut ja käsitellyt aineistoa ja kaikissa 

asianomistajiin kohdistetuissa tutkinnantapoissa on annettu etukäteen samat rikolliset ETL:n 

vastaiset ohjeet.  

31. Syyttäjien ja poliisien salaiset tiimit, joissa ratkaisuja törkeiden rikosten tutkintojen tahalliseksi 

estämiseksi leivotaan kokonaan ilman jutun aineistoa  

 

Olen kerännyt 1996-2023 materiaalia Suomen suurimmasta järjestäytyneestä rikollisverkostosta, 

johon kuuluu vähintään tuhansia poliiseja, syyttäjiä, muita virkamiehiä, LähiTapiolan johtohenkilöitä, 

lakimiehiä ja yhteistyöyrityksiä, Lohjan kaupungin virkamiesorganisaatio, asianajajia ja useita 

lääkäreitä. He ovat valvonnan puutteen vuoksi pystyneet toteuttamaan ja tilaamaan myös raakaa 

väkivaltaa ja murhayrityksiä, toteuttamaan törkeitä petoksia, potilastietojen tahallista levittelyä, 

rekisterimerkintärikoksia, törkeitä kunnianloukkauksia ja tahallista rikollista valehtelua 

https://www.sss.fi/2021/05/kulttijohtaja-vai-performanssitaiteilija/
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hamaraa-kulttia-johtanut-perheenisa-makuutti-uhriaan-ruumisarkussa-ja-painosti-jumalan-rahastolla-kauheudet-paljastuivat-vasta-yrittajanaisen-kuoltua/8161606?fbclid=IwAR2IpJIj06VvNBdgGMLqEbVYByo-OyjjDUiIyqFeCcPlIS53plSK0nQp72E
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hamaraa-kulttia-johtanut-perheenisa-makuutti-uhriaan-ruumisarkussa-ja-painosti-jumalan-rahastolla-kauheudet-paljastuivat-vasta-yrittajanaisen-kuoltua/8161606?fbclid=IwAR2IpJIj06VvNBdgGMLqEbVYByo-OyjjDUiIyqFeCcPlIS53plSK0nQp72E
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hamaraa-kulttia-johtanut-perheenisa-makuutti-uhriaan-ruumisarkussa-ja-painosti-jumalan-rahastolla-kauheudet-paljastuivat-vasta-yrittajanaisen-kuoltua/8161606?fbclid=IwAR2IpJIj06VvNBdgGMLqEbVYByo-OyjjDUiIyqFeCcPlIS53plSK0nQp72E
https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000008034478.html
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päätöksissään, uhreihin ja heidän lapsiinsa kohdistettuja kostovelkuutuksia, laittomia uhkauksia, 

tietosuojarikoksia, salassapitorikoksia, työrikoksia, rikollista syrjintää, kidutusrikoksia kuulusteluissa, 

tahallisia olemattomien rikosten kuulusteluja, törkeiden rikosten yhtä tahallista systemaattista 

todistelun ja tutkintojen estämistä, törkeitä petos-, väärennys- ja virkarikoksia yhdenkään heidän 

verkostona jäsenen joutumatta vastuuseen verkoston ”itsepalveluna” hoitaman laillisuusvalvonnan 

ketjutetun estämisen vuoksi. 

 

Syyttäjien ja poliisien rikollisuus ei johdu tietämättömyydestä, vaan he ovat sopineet tutkintojen 

tahallisesta estämisestä aineistosta riippumatta poliisi-syyttäjä parityönä myös kirjallisilla muistioilla, 

joita on salattu väestöltä, joka on alistettu tutkinnantappotoiminnan uhreiksi. Poliisien ja syyttäjien 

systeemistä hyötyvät kaikki Suomen rikolliset ja globaalit rikolliset. Sain haltuuni Helsingin 

poliisilaitoksen poliisikomentaja Tomi Vuoren ja Helsingin johtavan kihlakunnansyyttäjä Harri 

Lindbergin (Helsingin syyttäjänvirasto) keskenään laatiman salaisen 12.12.2018 muistion, josta 

tutkinnantapoista sopiminen ilmenee. Kun tein em. asiakirjaa ja Helsingin polisia koskevan 

rikosilmoituksen, KRP ja Helsingin poliisilaitos estivät myös sen käsittelyn, asia kirjattiin virheellisesti 

Helsingin poliisissa S-diaarilla ja tutkinnantappo-organisaation päätekijä Teemu Jokinen esti 

tutkinnat siinä ja kaikissa asioissa heti mitään todisteita käsittelemättä, kirjaamatta, lukematta  eikä 

Helsingin poliisia koskevaa rikosasiaa ole saanut edes käsitellä Helsingin poliisissa.  

 

Rikollinen tutkinnantappotoiminta jatkuu edelleen oikeusasiamiehen moitteiden jälkeen, on 

laajentunut ja 2018 oli tutkinnantappojen ennätysvuosi. Verkoston rikoksissa on kyse tutkintojen 

tahallisesta estämisestä verkoston kaikissa törkeissä rikoksissa, rikosilmoitusten kirjaamisen 

tahallisesta estämisestä, kostolavastuksista, rikollisista kuulustelumenetelmistä ja todistelun 

estämisestä ja verkoston poliisit, syyttäjät ja muut rikoskumppanit pyrkivät aina mahdollisimman 

sadistisesti myös hakkauttamaan, kiduttamaan ja henkisesti ja taloudellisesti tuhoamaan uhrinsa. 

Juuri virkamafian rikollisuuden sadistisuuden, laajuuden ja niiden tutkintojen estämisen vuoksi 

Suomessa on niin paljon itsemurhia. 

 

32. Syyttäjä Salovartion tunnustus 13.12.2022 ja syyttäjä Outi Pyykkösen ajama tekaistu syyte ovat 

täysi kirjallinen näyttö etukäteen sovituista tutkinnantapoista, väärennyksistä ja lavastuksista, 

joissa rikolliset leivotaan syyttömiksi ja uhrin lavastetaan tahallaan olemattomista rikoksista 

 

Kun minä, murhayrityksen kohteeksi valittu pieni lapseni ja hänen isänsä asioimme 22.4.2022 

Lempolan kauppakeskuksessa, poliisit Simo Mamia ja Mats Sjöholm ja/tai joku muu oli tilannut 

tuntemattoman naisen hyökkään kimppuumme ja toteuttamaan etukäteen poliisien ja Mäkisen 

kanssa sovittua lavastusta. Soitin hätäkeskukseen ja olemme naisen rikoksen uhreja. Tapahtumat 

näkyvät myös julkisen parkkipaikan valvontakameraäänitteistä. Estääkseen tämänkin rikoksen 

tutkinnan ja lavastaakseen hyökkääjästä ”uhrin”, Sjöholm ja Mamia jättivät hätäkeskusäänitteet 

liittämättä esitutkintamateriaaliin ja laativat sakari-järjestelmään syyttäjälle Leena Salovartiolle 

esityksen tutkinnan estämisestä valehtelemalla tahallaan kaikki tapahtumat päinvastaisiksi.  Syyttäjä 

Salovartio laati poliisirikoskumppaniensa pyynnöstä tahallaan 28.11.2022 tutkinnantappopäätöksen, 

vaikka ei tiennyt asiasta yhtään mitään eikä poliisista toimitettu Salovartiolle mitään päätöksen 

kohteena olevan asian asiakirjoja.   

 

Ryhdyttyäni selvittämään poliisien ja syyttäjän rikosta, Salovartio myönsi 12.12.2022 ja 13.12.2022 

kirjallisesti sähköpostilla, että syyttäjät laativat tutkinnantappopäätöksiä kokonaan ilman aineistoja. 

Näitä ”muka syyttäjän” tekemiä ilman aineistoja tehtailtuja ”ratkaisuja” syntyy mm. saman Mats 

Sjöholmin ja muiden rikollisten esteellisten poliisien pyynnöstä, jotka esteellisenä toteuttavat 
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järjestäytyneen rikollisryhmittymän laajaa rikollisuutta, estävät verkoston törkeiden rikosten 

tutkintaa juuri vastaavilla sakari-järjestelmään laatimillaan pyynnöillä ja lavastavat rikoksillaan 

uhreistaan vielä rahastuskohteita oikeille rikollisille. Kaikki rikokset tehdään aina kokonaan ilman 

jutun todisteita ja estämällä rikollisten poliisien ja syyttäjien verkostolla kokonaan myös kaltaisteni 

oikeiden uhrien kuulemiset ja koko henkilötodistelu, vaikka tutkintakynnys ylittyy.  

 

Lisäksi hallussani ovat poliisien (Jari Tuimala, Taina Äijälä, Mats Sjöholm, Raimo Anttila, Aleksi 

Aaltonen, Valtteri Kemppi, Jutta Sainio, Aleksi Sulkko, Markku Kukko, Jasper Uski, Niina Heikkilä, Rauli 

Salonen, Kimmo Halme, Keijo Suuripää, Merja Laitinen, Petteri Hyytiäinen, Kari Siivo, Sari Ryynänen, 

Samuel Eriksson ym.) ja syyttäjien (Mäkinen, Pyykkönen ym.) toteuttamien väärennys-, petos-, virka- 

ja lavastusrikosten todisteet, jotka esitin julkisesti mm. Mikko Kemppen podcastissa, Jaanalla on 

asiaa-ohjelmassa ja toimittaja Tiina Keskimäen kanssa Totuus voittaa-ohjelmassa.  

 

Heti sen jälkeen paljastukseni kohteena oleville poliiseille tulikin kiire estää tutkinnat 1.11.2021 

lokakuisten ohjelmieni paljastusten kohteena olevan esteellisen Sulkon, Kukon ym. tutkinnantapolla, 

muilla yhtä tahallisilla tutkinnantapoilla ja kutsua minut sen jälkeen 2020-2022 kymmeniin kosto- ja 

lavastustarkoituksissa järjestettyihin kuulusteluihin, joissa aiheutettiin minulle kiduttamalla pysyvät 

vammat ja pyrittiin kuolemani aiheuttamiseen.  

 

Julkistettuani todisteet poliisien, syyttäjien ja virkamafiaverkoston laajasta törkeästä rikollisuudesta 

ja tehtyäni 15.12.2022 viimeisimmän rikosilmoituksen pienen 9-vuotiaan lapseni hengen 

suojaamiseksi lohjalaisvirkamiesten (rehtorit Pirjo Uutela-Morander, Minna Tenhovuori, Satu-

Kristiina Hautamäki, lakimiehet Mikko Kuosmanen, Sanna Lundström, opettajat Riikka Sutinen, Sari 

Salonen ym.), heidän yhteiselle rikoskoplalleen tuli kaikkien käsittelyjonojen ohi jo 19.12.2022 heti  

akuutti kiire ajoittaa uusin ”pikakutsu” kuultavaksi muka ”rikoksesta epäiltynä” (vaikka koulussa oli 

sitä väkivaltaa enkä ole rikostentekijä, vaan lapseni on uhri ja olen itse uhri) eli saada minut väkisin 

tekaistuin perustein 19.12.2022 poliisiasemalle sisään mitä ilmeisimmin sellaisen rikoksen 

toteuttamiseksi, joka Lahden putkassa 8 poliisin voimin toteutettiin ja Mäkisen rikoksilla 

valvontanauhoja peiteltäisiin, kuten Lahdessakin. En mennyt tapettavaksi, hakattavaksi ja 

lavastettavaksi. Sen sijaan kävin Mikko Kemppen podcastissa erikoislääkäri Matti Wallinin kanssa 

19.12.2022 purkittamassa haastattelun, jossa paljastamme, että me molemmat jouduimme 

samanlaisen virkamafiarikollisuuden, lavastamisen, Ruohosen kultin ”omapoliisi”-rikollisuuden ja 

muun viranomaismielivallan kohteeksi, koska olemme todistajina ja asianomistajia kidutuskulttia ja 

virkamafiaa vastaan ajetuissa oikeudenkäynneissä. ”Kuulustelukutsuja” aloimme saamaan 

ryhdyttyämme vastustamaan virkamafiaa ja toimimaan todistajina Ruohosen kidutuskulttia vastaan 

eli ”kuulusteluja” rikollisin menetelmin lavastusten toteuttamiseksi ja meidän uhkailemiseksi ja 

painostamiseksi ajoitettiin nimenomaan keskeneräisen testamenttiriidan keskelle kultin 

oikeudenkäyntihäviön jälkeen oikeudenkäynnin kohteena olevan miljoonatestamenttirikoshyödyn 

junailemiseksi poliisien ja syyttäjien tutkinnantappojen ja lavastusten avulla. ” Mikko Kemppe 

ilmoittaa, kun 19.12.20022 äänitetty haastattelumme todisteineen tulee julkisuuteen. Todisteena 

esitämme ohjelmassa myös poliisien väärentämät asiakirjat. 

 

Väärennyksen kohteena ovat olleet mm. minun Tuimalalle helmikuussa 2022 kirjallisesti jättämät 

todistajankertomukset, jotka todistavat Wallinin syyttömäksi häneen kohdistetussa Lise-Lotte 

Hellören, Tarja Melakarin, Sanna Skomarsin, Mikko Ailorannan, AA Mika Kivikosken ja poliisien 

lavastuksissa. Kun olin todistajankertomuksessani selvittänyt aivan selvän juridiikan, jolla kaikki 

Walliniin kohdistuvat kuulustelut tuli lopettaa ja aloittaa poliisirikosten ja väärien ilmiantojen 

rikostutkinta, juuri se osuus (18 sivua) ensin poistettiin ja tilalle poliisissa väärennettiin 18 sivua 
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aivan muusta asiakirjasta. Väärennys toteutettiin Loimaan poliisien (Aleksi Aaltonen, Raimo Anttila 

ja Valtteri Kemppi, jolla on sama sukunimi kuin murhayritykseeni, törkeisiin petos- ja virkarikoksiin 

liittyvällä käräjätuomari Noora Kempillä), Länsi-Uudenmaan poliisin (mm. Jari Tuimala, joka osallistui 

”kuulustelukutsujen” ja laittomien uhkailujen toteutuksiin), Markku Kukon, Jari Riialin ja Aleksi 

Sulkon väärennysrikoksilla (väärennys 1).  

 

Sitten, kun ensimmäinen väärennös syksyllä 2022 paljastui, Länsi-Uudenmaan ja Loimaan poliisit 

väärensivät uudelleen samaa asiakirjaa siirtämällä todistajankertomukseni ja Wallinin 

loppulausunnon OCR-järjestelmään, jossa siihen poliisilaitoksella tehtiin ainakin 184 uutta 

väärennystä. Esim. todistajanlausumani teksti ”perusoikeudet” on poliisien väärentämässä 

asiakirjassa muutettu muotoon ”penisoikeudet”, sanat ”törkeä” rikos muutettu ”tärkeäksi” 

rikokseksi ym., henkilöiden nimiä on väärennetty ja ”uhreiksi” väitettyjen (poliisien 

rikoskumppanien) lausumia väärennetty, ruotsinkielisten kertomusten seassa on suomenkielisiä 

sanoja ym.  

 

Syyttäjä Outi Pyykkönen nosti 20.6.2022 tahallaan tekaistun syytteen väärennetyllä aineistolla ja 

ymmärtää koko syytteen perustuvan törkeisiin virka-, väärennys- ja petosrikoksiin ja ”uhreiksi” 

väitettyjen vääriin ilmiantoihin, joiden tutkinnat sama kopla itse edeltävästi esti ketään kuulematta 

ja todisteita kirjaamatta ja käsittelemättä.  

 

33. Minuun kohdistetut kaikki lavastukset on aloitettu alle vuorokaudessa vääristä ilmiannoista 

Tilanne on lehtitietojen mukaan se, että poliisissa on paha resurssipula. Verkosto on toteuttanut 

rikollista syrjintää rikollisilla kuulustelumenetelmillään käynnistämällä jokaisen minuun kohdistetun 

kuulustelun (lavastusyrityksen) 

1) AINA ilman esiselvitystä (minuun kohdistetut ”kutsut” on siis tehtailtu 1-3 päivässä ja AINA ilman 

esiselvittelyä, koska lavastuksissa ei ”tarvita” rikosta) 

2) pääsääntöisesti alle vuorokausi väärien ilmiantojen vireille tulosta tai parissa päivässä kovalla 

kiireellä ilman mitään rikostani 

3) väärällä statuksella siten, että olen itseeni kohdistetuissa törkeissä rikoksissa muka ”rikoksesta 

epäilty”  

4) ilman esitutkintamateriaalia 

5) ilman rikosta ja teoista, jotka eivät Suomessa edes ole rikoksia 

6) ilman mitään todisteita mistään rikoksesta 

7) väärillä ilmiannoilla ja mm. kulttijohtaja Ruohosen törkeiden petosten, rehtorin ja opettajien 

rikosten toteuttamiseksi  

Samaan aikaan, kun minulle on kosto- ja painostustarkoituksessa tehtailtu poliisista lavastusten 

toteuttamiseksi juhannus- ja joulukutsuja ”kuulusteluihin” alle vuorokauden pikalinjalla, lehdistä voi 

lukea uutisina, että esim. vakavissa pedofilia- ja lapsenraiskausjutuissa on 2 vuoden käsittelyviive. 

Totuuden kertominen virkamafiasta on siis poliisin mielestä ”pahempi” ja kiireellisempi rikos kuin 

lapsenraiskaus. 

Tehtyäni lapseeni kohdistetusta kouluväkivallasta ja murhayrityksistä kymmeniä rikosilmoituksia, 

jokaisen tutkinnat ja kuulustelut estettiin, Salonen valehteli aikuisia virkamiehiä alle 10-vuotiaiksi 

lapsiksi ja Hulden kuuli rikoksia lapseeni ja minuun kohdistanutta rehtori Uutela-Moranderia  

”todistajana” omassa rikoksessaan ja esti tutkinnat. Salonen kuuli kerhoavustajaa Anjelika Kentiä 

”todistajana” omassa rikoksessaan, jossa auttoi lapseni murhayrityksen tekijää 26.5.2021 

pakenemaan ja murhatutkinnat Salonen ja Koivunen estivät valehtelemalla tekijöitä ”identtisiksi 
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kaksosiksi”, kunnes Uskin esittelystä Tapio Mäkinen suojeli 18.5.2022 tutkinnantapollaan koko 

valtavan rikoskoplan valehtelemalla 22.4.2022 rikosilmoitukseni koskeneen ”tuntemattomia 

ryhmittymiä”, vaikka nimilistani koski heitä itseään nimeltä mainittuna ja 56-sivuinen ja 18-sivuinen 

rikosilmoitus sisältää nimilistat.  

Hulden esti tahallaan kouluväkivallan tutkinnat rehtorin Uutela-Moranderin valheilla. Rehtori 

valehteli väkivallan jatkuessa, että koulussa ei ole väkivaltaa. Sen rehtorin valheellisen 

”todistajankertomuksen” jälkeen ja Huldenin virkarikoksen (tutkinnantapon) jälkeen oli mm. 

ambulanssia vaativa 15.12.2022 väkivaltatilanne ja kymmeniä väkivaltatilanteita, joissa kaatui myös 

aikuinen välituntivalvoja. Rehtori sopi 15.12.2022 väkivaltaan osallistuneiden oppilaiden kanssa, että 

he salaavat tappelua kotona ja ”palkkioksi” rehtori ei tee wilma-merkintää kenellekään, jotta saa 

naamioitua ”tapaturmiksi” kaikki ne väkivaltatilanteet, joista tein oikeilla tiedoilla rikosilmoituksen. 

Sitten sama rehtori ja rikoskumppanina toiminut poliisi Robin Hulden sopivat lohjalaisvirkamiesten 

tehtailevan minua koskevia vääriä ilmiantoja, jotta saisivat minut leimattua ”väkivallasta 

valehtelijaksi”. Huldenin ja Tuimalan ”joulukuulustelut” toteutettiin juuri valehtelevan rehtorin ja 

hänen rikoskumppaniensa väärällä ilmiannolla, johon ”kuulustelukutsu” 19.12.2022 ja sen 

”kiireajoitus” jouluviikolle perustuvat. He saivat verkoston rikoskumppaneina heti vireille minuun 

kohdistuvan väärän ilmiannon ”kuulustelut”, mutta minä en ole saanut vireille normaalia esitutkintaa 

koskaan raakaa väkivaltaa, useita murhayrityksiä ja törkeitä virka- ja petosrikoksia koskevissa asioissa 

edes rikollisten omilla tunnustuksilla. Tutkinnantappojen nimenomaisena tarkoituksena on ollut 

alistaa minut ja lapseni ihmisoikeudettomiksi tuhansien rikosten, hakkauttamisten, raiskausten ja 

tappamisten kohteeksi.   

Törkeitä petos-, kidutus-, vainoamis-, uhkailu, salassapito- ja kunniankoukkausrikoksia 20 vuotta 

tehtailleet Ruohoset ovat pysyneet ”omapoliisi”-verkoston avulla esitutkinnasta ulkona, vaikka 

hävisivät oikeudenkäynnin niillä todisteilla, joiden käsittelyllä heille kuuluivat jo vuosia sitten 

rikostuomiot ja joiden käsittelyn Mäkinen, Sulkko, Kukko, Riiali, Halme, Suuripää, Äijälä, Sjöholm, 

Mamia, Heikkilä ym. tahallaan estivät. Minä ja Palosen omaiset emme saaneet millään selvilläkään 

todisteilla yhtään heidän rikoskoplansa rikosta tutkittua, vaikka esitutkinta-, syyttämis- ja 

tuomitsemiskynnys jokaisesta kultin rikoksesta toteutuu. Ruohoset saivat em. ”pika-aloituksella” 

minua koskevan Heikkilän, Äijälän, Sjöholmin, Mäkisen, Juntusen ym. toteuttaman lavastuksen 

käyntiin 19.8.2021, kun olivat 18.8.2021 väärät ilmiannot saaneet poliisikavereilleen toimitettua. 

”Rikosepäily” ja raajojeni vammat aiheuttaneet kuulustelut esteelliset poliisit käynnistivät pelkkien 

Ruohosten itse valehtelemien ”vainoamistuntemusten” perusteella ja valehtelemalla heidän 

kuulemisensa muka VarsKäO:ssa estyneen. VarsKäO:n pöytäkirjasta näkyi heidän olleen paikalla, 

mikä olisi esiselvittelyssä normaalissa poliisitoiminnassa selvinnyt. Pöytäkirjasta näkyi, että minun ei 

kuulunut joutua olemattomista rikoksista heidän väärillä ilmiannoilla mihinkään kuulusteluun, koska 

heidän kuulemisensa ei estynyt, he olivat paikalla enkä ole heidän vainoajansa, mutta he ovat kyllä 

minun vainoajiani.  

Minä en ole edes koskaan tehnyt mitään rikosta, vaan olen jokaisen ilmoittamani rikoksen uhri. Siitä 

huolimatta sadistiset esteelliset poliisit ovat kohdistaneet minuun 2020-2022 vainoamis-

tarkoituksessa sadistisia tekaistuja kuulusteluja ja heidän rikoskumppaneinaan toimivat otsikossa 44 

mainitut syyttäjät tekaistujen rikosten ”syyteharkintoja” alle vuorokaudessa siitä, kun 

rikoskumppanit tehtailivat vääriä ilmiantoja ja sopivat poliisien kanssa ja keskenään niiden 

tehtailusta ja omien rikostensa tutkintojen estämisestä ja minun ja lasteni leipomisesta verkoston 

rahastuskohteeksi. 

Tutkinnantapoilla rikollisten poliisien, syyttäjien Tapio Mäkisen, Katja Haaviston, Jukka Rappen ym.  

päätöksillä on leivottu ”sallituksi” haukkumiseni huoraksi, ammattini valehtelu peniksen 
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imuroitsijaksi, huoraksi ja murtovarkaaksi (minun olematta niistä mitään), törkeät petos-, väärennys- 

ja kavallusrikokset, raaka väkivalta, lapsiini ja minuun kohdistetut kymmenet väkivalta-, kotirauha- ja 

vainoamisrikokset, murhayritykset, salassa pidettävien minun ja lasteni potilastietojen levitys 

(tahalliset salassapitorikokset), törkeät kunnianloukkaukset, kotini, terveyteni ja omaisuuteni 

tahallinen tuhoaminen suojaamattomilla kreosoottipiikkauksilla, kotirauha- ja rekisterimerkintä-

rikokset, raiskaus-, hakkauttamis-, palkkamurha- ja sieppauskehotukset jatkettuna  rikoksena 2001-

2023 noin 10.000 törkeän rikoksen osatekona eli laaja RL 6:5 §:n ja RL 15:9 §:n rikollisuus ja sen 

sisältämät tuhannet törkeät rikokset, joiden tahalliseksi toteuttamiseksi verkoston poliisit, syyttäjät, 

tuomarit ja muut virkamiehet ovat yhdessä sopineet rikoksistaan, yhdessä toteuttaneet ne ja yhdessä 

käyttäneet tahallaan virkaansa järjestäytyneen rikollisryhmittymän jäsenenä toimimiseen ja sen 

rikollisryhmittymän rikosten toteutuksiin ja peittelyyn. 

34. Uhkailua, rikosilmoitusten, kuulusteluvastausten ja todisteiden kirjaamisen tahallista estämistä 

 

ETL:n, Pohan ja VKSV:n kirjallisten ohjeiden mukaan rikosilmoitukset on kirjattava viipymättä, 

kuulusteluvastaukset on pöytäkirjattava ja todisteillani niitä koski tutkintapakko ja syyttämispakko. 

KRP:n rikoskumppanit, Kukko, Halme ja muut rikoskumppanit esim. sopivat, että rikosilmoituksia ei 

kirjattu Ruohosen jutussa 2 vuoteen ja tuhansissa rikoksissa lainkaan.  

 

Esim. Terhi Suokaksen johtama nettivainoamisporukka levitti Ruohosten kulttirikoskoplan, poliisien 

Äijälän ja Sjöholmin kanssa ja lisäksi huumebisneksiä ja varastetun tavaran myyntiä ja kätkentää 

hoitavan Nicholas Peltolan, vainoajani Mika Leppäsen ja Helsingin KäO:n entisen laamannin Tuomas 

Nurmen, AA Pontus Baarmanin, Ranan Rimonin ja AA Heikki Saksan kanssa tuhansia perättömiä 

viestejä, että olisin mielisairas, huora, noita, murtovaras, tuomittu useista asuntomurroista, muista 

rikoksista, terroristi ym. Lähetin 13.3.2022 poliisille, Mäkiselle ja muille koplan syyttäjille 

kuvakaappaukset, että em. rikolliset olivat etukäteen sopineet tehtailevansa tahallaan minuun 

kohdistettuja vääriä ilmiantoja ja sopineet poliisirikoskumppaneiden kanssa etukäteen 

poliisirikoskumppaneilleen soittamalla, että poliisi heille ”leipoo” minua koskevia tekaistuja 

kuulusteluja. Kuvakaappauksia itseeni kohdistetuista rikoksista lähetin heille noin  500 ja rikoksia oli 

arviolta 5.000. Niiden perusteella oli selvää, että en ollut laatinut niitä viestejä, vaan olin huorittelun, 

uhkailun ja kaikkien rikosten kohde. Jo alle vuorokaudessa 14.3.2022 aamulla rikollisverkoston poliisi 

Niina Heikkilä kuitenkin lähetti minulle tahallaan jälleen ”kuulustelukutsun”, jossa minua muka poliisi 

epäili ”rikoksentekijäasemassa” muka Ruohosiin ja Naistenhuoneen postailijoihin kohdistetusta 

”rikoksesta”.  

 

Sen jälkeen Mäkinen esti Uskin esittelystä ketään kuulematta ja todisteitani kirjaamatta 13.3.2022 

rikosilmoituksen ja 22.4.2022 laatimieni 56-sivuisen ja 18-sivuisen rikosilmoituksen ja kaikkien 

rikosilmoitusteni tutkinnat 18.5.2022 päätöksellä, jossa Mäkinen ja Uski valehtelevat kaikkia nimeltä 

mainittuja rikollisia (myös rikoksiin osallistuneita poliiseja ja Mäkistä) ”tuntemattomiksi 

ryhmittymiksi”, vaikka toisinpäin ne samat muka ”tuntemattomat” olivat saaneet olemattomista 

rikoksista minuun kohdistetut ”kuulustelut” alkamaan väärässä asemassa eli vaikka rikokset 

kohdistuivat minuun enkä ollut niistä tehnyt yhtäkään.  

 

Kun he netissä siis haukkuivat minua huoraksi ja uhkasivat tappaa ja raiskata minut, sadistiset poliisit 

ja Mäkisen, Annukka Juntusen, Heikki Kohijoen, Pertti Ventelän ym. syyttäjäkopla käynnistivät 

kymmeniä kuulusteluja, joissa minut alistettiin vuosiksi kymmenille terveyttäni rasittavalle 

aiheettomilla kuulusteluille tahallaan ja ”rikosepäilyille” itseeni kohdistetuissa rikoksissa uhrin 

asemastani tietoisena. Minuun kohdistettujen tuhansien rikosten tutkinnat estettiin vääriä 
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ilmiantoja laativien ja törkeitä rikoksia omalla nimellään toteuttaneiden rikollisten 

”tuntemattomuudesta” valehtelemalla. Mukana ”tuntemattomiksi” valehdeltuna olivat myös kaikki 

lapseeni kouluväkivaltaa kohdistaneet aikuiset Lohjan kaupungin virkamiehet, Ruohoset, Suokas, 

Peltola, Leppänen, poliisit, syyttäjät, Baarman, Nurmi, Kempit, Saksa, Henriksson, Suves, Walve, 

Laakso, Jormanainen, LähiTapiolan johto, lakimiehet, vouti Juha P. Penttilä, kymmenet 

käräjäoikeuden, hovioikeuden ja KKO:n tuomarit.    

 

Minun ”rikokseksi” noissa kaikissa minuun kohdistetuissa ”kuulusteluissa” epäiltiin totuuden 

kertomista virkamafiasta, valitusten, kanteluiden ja asianomistajasyytteiden laatimista, jotka eivät 

ole rikoksia, vaan laillisia jokaisen oikeussuojakeinoja. ”Rikokseksi” niitä väännettiin/väännetään 

niiden rikollisten esteellisten poliisien ja syyttäjien ”kuulusteluilla”, jotka ovat olleet jokainen niitä 

minuun kohdistettuja, heidän tutkinnantapoillaan estettyjä oikeita rikoksia toteuttamassa ja 

nimenomaan oikeudenkäytössä kuultavan uhkailu- ja painostusrikollisuutena minuun itse 

kohdistamassa myös näitä tekaistuja ”kuulusteluja”, joiden aiheuttamalla rasituksella he pyrkivät 

aiheuttamaan sydänperäisen kuolemani. ”Kuulustelut” ajoitettiin tahallaan jouluksi, vapuksi, 

pääsiäispyhiksi, juhannukseksi, syntymäpäivilleni, lasteni syntymäpäiville, joulu-, syys- ja kesälomille 

ja uuteen vuoteen, jotta sadistinen kopla varmistaisi, että minulla ei olisi lainkaan normaalia elämää 

ja lomaa. Samasta syystä painostus- ja uhkailurikoksina lapseni kostovelkuutettiin, taloni, terveyteni 

ja omaisuuteni  tuhottiin, työsuhteeni irtisanottiin äitiyslomalla ilman irtisanomisperustetta, poliisit 

ja Mäkisen tiimi laativat päätöstekstejä, joissa minun tappamistani, raiskaamistani, huorittelua, 

minulta varastamista  ja törkeitä petoksia ja verkoston toteuttamia murhayrityksiä ym. valehdeltiin 

”laillisuudeksi” enkä saanut millään näytöllä kertaakaan esitutkintaa käynnistymään. 

 

35. Poliisien ja syyttäjien rikokset tehdään ”ajan ja paperin  säästämiseksi” 

 

Jäätyään 2019 kiinni laajasta rikollisuudesta, rekisteritietojen väärentämisestä ja ”ratkaisujen” 

laatimisesta niin, että päätöksentekijäksi väitetty ei ollut koskaan lukenut ja käsitellyt mitään, 

rikolliset poliisit ilmoittivat oikeusasiamiehelle toteuttaneensa vuosikymmeniä tahallaan rekisterien 

väärentämistä ja muita törkeitä rikoksiaan ”ajan ja paperin säästämiseksi”. Koska oikeusasiamies 

antoi törkeille rikolliselle vain ”pikku varoitukset”, kopla jatkoi putkassa hakkauttamisia, vartijoiden 

ja poliisien kouluttamista tappajiksi, tutkinnantappoja, lavastuksia ja petosrikosverkostojen 

rikoshyötyjen hankinnassa avustamista. ”Ratkaisuja” etenkin tutkinnantappoina ja uhrien 

lavastamiseksi leivotaan rikollisen poliisi- ja syyttäjäverkoston laajana rikollisuutena satoja tuhansia 

päätöksiä, jotka eivät perustu jutun todisteisiin eikä ”ratkaisija” poliisi ja syyttäjä lue mitään eikä 

syyttäjälle edes lähetetä mitään. Se toiminta, joka todettiin rikolliseksi oikeusasiamiehen valvonnassa 

2019, on vieläkin törkeämpää ja laajempaa 2023, koska verkosto oppii, että valvonta ei toimi lainkaan 

ja korkeintaan he saavat huomautuksen vastaisuuden varalle törkeistä rikoksista, joilla ovat tahallaan 

aiheuttaneet uhrille miljoonavahingot, hankkineet itselleen ja verkostolleen miljardien rikoshyödyt 

kenenkään joutumatta rikoslaissa säädettyyn vastuuseen rikoksista, joihin säädetään rangaistukseksi 

10 vuoden vankeus eikä huomautusta jatkossa toimia laillisesti. 

 

Virkamiehet ovat elitistiryhmä, jota ei koske virkamafiarikollisuuden vuoksi rikoslaki lainkaan. Kun 

joku muu kuin virkamies tekee rikoksen, jokaisesta rikoksesta rangaistaan. Ei niistä huomauteta vain 

vastaisuuden varalle. Ei ole mitään lainsäädäntöä, joka oikeuttaisi ylimmät laillisuusvalvojat, PoHan 

ja sisäministeriön antamaan vain varoituksia tulevaisuuteen törkeistä rikoksista, joista poliisien, 

syyttäjien, tuomarien, muiden virkamiesten, asianajajien, LähiTapiolan laajan petosverkoston kuuluu 

joutua korvaamaan koko vahinko ja istumaan 10 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia. Ei ole 

mitään laillista syytä sille, että Lahdessa vain 1/8 putkahakkaukseen osallistuneista syytettiin ja 
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tuomittiin, koska apurina toimi Tapio Mäkinen. 7/8 jäi syyttämättä ja tuomitsematta Mäkisen 

virkarikoksen avulla ja mitään laillista syytä sille, että Mäkinen ja yksikään virkamafiarikosten 

toteuttaja on missään virkatehtävässä ja vankilan ulkopuolella.  

 

Suomen poliisi-, syyttäjä-, oikeuslaitos ja virkamiesorganisaatio on täysin korruptoitunut ja 

muodostaa Suomen suurimman ja väkivaltaisimman rikollisverkoston. Jari Aarniolle verkosto leipoi 

15 vuoden viiveellä tekaistun murhatuomion, koska Jari Aarnio tiesi liikaa verkoston toiminnasta, 

”systeemistä” ja antoi paljastavan haastattelun Suomen Kuvalehdessä nimenomaan siitä, että kyse 

on ”systeemistä”. Sitäkin lavastusta oli toteuttamassa Tapio Mäkinen ja KRP:n rikollisverkosto ja 

syyttäjä Jukka Haavisto, joka kävi öisin rakkauskirjeenvaihtoa Haaviston ja KRP:n lavastuksissa 

käyttämän valheitaan vaihtelevan todistajan ”Saaran” eli Iina Ahosen kanssa.  

 

36. Syyttäjät laativat (”leipovat”) poliisien toiveiden mukaisia ratkaisuja kokonaan ilman aineistoja ja 

väärentävät esitutkintamateriaalia 

Olen 11.1.2023 jättänyt Tapio Mäkistä ja hänen koplaansa koskevan erillisen rikosilmoituksen. 

Hankkimani todisteet todistavat 100-prosenttisesti, että poliisit (mm. Taina Äijälä, Jari Tuimala, Aleksi 

Aaltonen, Raimo Anttila, Mats Sjöholm, Simo Mamia, Jasper Uski, Niina Heikkilä, Aleksi Sulkko, 

Markku Kukko, Jari Riiali, Merja Laitinen, Valtteri Kemppi, Keijo Suuripää, Keijo Moilanen, Rauli 

Salonen, ent. poliisi Paavo Myöhänen, Kimmo Halme ja sadat muut), heidän 

tutkinnantappoverkostonsa avulla operoivat laajat petos-, huume- ja väkivaltarikolliset väärentävät 

esitutkintamateriaalia, rekisterimerkintöjä, valehtelevat tahallaan mitä tahansa päätöksissään 

verkoston rikollisten syytteet ja tuomiot estääkseen ja heillä on järjestäytyneelle rikollisverkostolle 

tyypillinen organisaatio ja toimintamalli, jossa verkoston poliisit lähettävät sakari-järjestelmään 

käskyjä syyttäjille estää törkeiden rikosten tutkinnat tahallaan. Niiden salaisten poliisien sakari-

järjestelmään tekemien pyyntöjen perusteella rikoskumppaneina toimivat syyttäjät sitten laativat 

omissa nimissään muka ”syyttäjän päätöksiä”, joilla törkeiden rikosten tutkinnat estetään niin, että 

päätöksen laatinut syyttäjä ei ole lukenut ainuttakaan asian asiakirjaa ja hänelle ei edes ole poliisi 

toimittanut ainuttakaan päätöksenteon kohteena olevan jutun asiakirjaa. Syyttäjien ja poliisien 

touhuissa on laillisuutta yhtä vähän kuin sadun keisarilla oli vaatteita eli tasan 0 %. 

37. Kaikki poliisien, Mäkisen ja muun virkamafian rikokset toteutetaan rikollisen salailun avulla ja 

verkoston paljastajia hakkauttamalla ja tarvittaessa tappamalla   

Syyttäjä aloitti esitutkinnan Itä-Uudenmaan poliisin salailusta - Kotimaa - Ilta-Sanomat 

Lisäksi on käynnissä useita poliisien rikoksia koskevia tutkintoja, kun oikeuskansleri on nyt viimein 

aloittanut ympäri Suomea poliisien tutkinnantappotoiminnan selvittelyt. Koska rikolliset pitävät 

pimeydestä, rikolliset poliisit, syyttäjät ja muu virkamafia salaavat tahallaan systemaattisesti 

julkiseksi säädettyjä ja asianosaisjulkisia aineistoja salaillakseen omia ja rikoskumppaneidensa 

rikoksia eikä suojellakseen uhria. Juuri siksi Ison Omenan uhrin kuolemassa poliisi salailee juuri sitä 

kuolinsyytä, joka johtuu vääristä ja kielletyistä vartijoiden otteista eli samasta päinmakuulle 

heittämisestä, jolla minunkin tappamista jonkun tilaustyönä yritettiin pimeässä metsässä 

11.12.2019. 

Minuun ja lapsiini kohdistettujen törkeiden väkivaltarikosten tutkintaa estää tarinoilla ”identtisistä 

kaksosista” sama Rauli Salonen, joka on jo saanut aiemmin varoituksen laillisuusvalvojilta tahallisesta 

rikollisesta valehtelusta virkatehtävissä. Rauli Salonen esti lapseeni kohdistuvan 26.5.2021 

murhayrityksen tutkinnan, sitä ennen minuun 11.12.2019 kohdistetun murhayrityksen tutkinnan ja 

todistajien kuulemiset ja Salonen antoi tutkijalle Jari Koivuselle ohjeen estää tahallaan 26.5.2021 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008874865.html
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tilaustyönä toteutetun lapseni surmaamisyrityksen tutkinnat ja teletietojen selvittämisen, koska 

niistä olisi selvinnyt, kuka autoa ajoi. Lisäksi lapseni vainoaja opettaja Sari Salonen ja tutkintoja 

”identtisten kaksosten” tarinoilla estävä valehteleva tutkinnantappaja Rauli Salonen salailevat, onko 

heillä sattumoisin sama sukunimi vai ovatko puolisoita tai sukulaisia. Tieto minulla on oikeus saada 

esteellisyyden selvittämiseksi.  

Jokaisessa erikoissyyttäjä Mäkisen ”tutkimassa” putkapahoinpitelyssä, kahdessa kahteen eri lapseeni 

samalla tavalla kohdistetussa autolla ajamalla koulumatkalla ja koulussa tapahtuneessa 

murhayrityksessä on  ”kadonnut vahingossa” valvontanauhat, poliisi ”vahingossa unohtanut” 

kiikuttaa lapseni yliajoa yrittäneen kännisen haastemiehen poliisin parkkipaikalta verikokeeseen, 

”kadottanut vahingossa” nekin poliisin parkkipaikan valvontanauhat ja Mäkinen poisti jopa 

etukäteen todistajat estääkseen yliajajaa saamasta tuomiota. Kumpaankin lapseni murhayritykseen 

”tutkintaan” (=sen estämiseen) on ”omasta aloitteestaan” hakeutunut juuri Tapio Mäkinen.  

38. Äkkikuolemat ja poliisien lavastukset putkahakkaamisissa tulee selvittää 

Suomessa ”kuolee äkilliseen sydänpysähdykseen” putkassa ihmisiä. Lahden putkassa kuvatusta 

videosta näkyy, kuinka poliisit ensin marssivat hakkauskomppaniana peräkanaa sisään putkaan lähes 

tajuttomalta näyttävän raahatun uhrinsa hakkaamiseksi. Sitten he sovitusti HETI (ja ilman, että 

videolla näkyy mitään uhrin vastarintaa), käyvät isolla joukolla maassa makaavan uhrin kimppuun  ja 

hakkaavat hänet. Uhri on kaadettu maahan samanlaiseen asentoon päinmakuulle, jossa Ison 

Omenan uhri kuoli, jossa minut 11.12.2019 tilaustyönä hakattiin ja putkapahoinpitelyssä on tarvittu 

Lahdessakin elvyttämistä.  

Osa ihmisistä on ”poliisin ilmoituksen mukaan” muka kuollut ”yllättävään sairauskohtaukseen” 

putkassa. Erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen erikoisessa syyttäjänvirassa aina Mäkisellä on tarve salailla 

väärien lainkohtien perusteella valvontanauhoja, joista paljastuu, että uhri ei hyökkää poliisien 

kimppuun.  

Näin putkahakkaamiset ja muut poliisien tilaamat ja toteuttamat hakkauttamiset toteutetaan: 

1) Hakkaajina toimivat poliisit sopivat keskenään uhrinsa pahoinpitelyistä, toteuttavat ne yhdessä, 

sopivat yhteisestä valehtelustaan eli uhrinsa lavastamisesta päälle karkaajaksi 

2) Vakiokaveri ”erikoissyyttäjä” Mäkinen saapuu sen jälkeen aina ”erikoistehtäväänsä” 

toimittamaan: a) ”kadottamaan” ja ”vahingossa tuhoamaan” valvontanauhat, jotta uhri voidaan 

lavastaa ja b) valehtelemaan mitä tahansa virkarikossyytteiden estämiseksi ja uhrien 

lavastamiseksi rikolliseksi. 

Tämän rikosilmoitukseni perusteella tulee selvittää,  

1) Kuinka moni näistä poliisien ”sairauskohtauksiksi” raportoimista on kuollut tosiasiassa 

tappamalla eli hakkauttamalla putkassa, jossa valvontanauhat katoavat 

2) Kuinka moni näistä poliisien ”sairauskohtauksiksi” raportoimista on kuollut 

”sydänpysähdyksiin”, joiden syy ei ollut sairaskohtaus, vaan ”ohjeiden mukainen” 

poliisikoulutuksissa ja vartijakoulutuksissa käytetty päinmakuulla tapahtuva väkivalta? 

 

39. Virkatehtävään, vartijatehtävään ja julkisen vallan käyttöön liittyy selonottovelvoite 

Päinmakuulla tapahtuvan väkivallan hengenvaara pitää tietää vartijan ja poliisien ammateissa. Koska 

tehtävässä ei voi vedota tietämättömyyteen vastuunsa poistamiseksi, tekoa ei ole kuulunut poliisien 

arvioida ”tuottamukselliseksi”, vaan tahalliseksi.  
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40. Äkkikuolemani suunnittelu Lohjan poliisiasemalla ja minulle suunnitellut muut lavastukset  

Tätä aivan samaa lavastuskuviota ja vakiotemppuaan rikollisverkoston poliisit Mats Sjöholm, Taina 

Äijälä, Robin Hulden, Jari Tuimala ja syyttäjäksi vaihdettu/hakeutunut ”erikoissyyttäjä” Mäkinen 

yrittivät mahdollisesti toteuttaa 13.5.2022, juhannuksena 2022 ja 19.12.2022, jotta olisivat saaneet 

minut lavastettua esim. heidän kimppuunsa hyökkääjäksi ja lavastetussa väkivaltatilanteessa 

”vahingossa kuolleeksi”. He kaikki tiesivät sydänvioistani. Päinmakuulle heittäminen aiheuttaa 

erikoislääkäri Ojalan 10.1.2023 esittämän tutkimuksen mukaan sydänpysähdyksen myös nuorella ja 

terveellä ja minun riskini kuolla jo 11.12.2019 päinmakuulle heitettynä oli maksimaalisen suuri, koska 

sydämeni on sairas. Sen tiesivät myös rikoksen toteuttajat. Kun jäin heidän harmikseen henkiin, 

kopla esti väkivaltarikoksen avulla kotini ja työsuhteeni korvaukset ja sopi rikollisesta 

kostovelkuutuksesta, jonka kuvaan virkamafia-sivuillani ja jonka toteutuksessa 11.12.2019 rikosta 

tarvittiin. Siinäkin Salonen esti tutkinnat Suuripään ym. kanssa. Ketään ei kuultu todistajana, 

todisteita ei käsitelty missään ja ollessani hakattuna sairaalassa he junailivat minulle tekaistua velkaa 

200.000 €, vaikka minulle kuuluvat tietenkin korvaukset kotini ja työsuhteeni tuhoamisesta. 

Samanlaisella tempulla he velkuuttivat 3 lastani maksamaan lohjalaisvirkamiehille 140.000 €  muka 

”kohtuullisuutena” palkkaa siitä, että rikolliset virkamiehet levittivät lasteni potilas- ja uskontotietoja 

eli lapseni velkuutettiin maksamaan itseensä kohdistetuista törkeistä rikoksista 

virkamafiaverkoston rikoksilla virkamafiaverkoston rikollisille. Lapsiini kohdistetut rikokset 

toteuttaneet käräjätuomarit ovat tunnustaneet rikoksensa ja kävivät salaista kirjeenvaihtoa silloisen 

Turun HO:n presidentin Antero Palajan kanssa, jota salailivat ennen rikosten toteutuksia minulta ja 

mm. rikoskumppaninsa poliisi Paavo Myöhäsen avulla. Myöhänen esti esitutkinnat estääkseen 

tuomarien tunnustusten käsittelyn, vaikka sain tuomarien rikoksen selville ja toimitin 

tunnustukset poliisille.  

Myöhänen toteutti sen jälkeen lisäksi aivan vastaavia ”kostokuulusteluja” minuun kohdistettuna AA 

Heikki Saksan kanssa jo 2008, joita Sjöholm, Mäkinen, Äijälä, Mamia, Tuimala, Hulden ja muut 

verkoston rikolliset edelleen toteuttavat AINA. Myöhänen ja Saksa toteuttivat rikoskumppaneina   

vastaavia ”kuulustelujeni” lavastuksia, joiden vuoksi olin 5 tuntia kuulustelussa olemattomista 

”rikoksesta”. Minun ”rikokseksi” oli määritelty lavastusyrityksessä se, että lapseni olivat laatineet 

oikeilla tiedoilla kantelun valvontalautakunnalle AA Saksasta. Sain itseeni kohdistetun rikoksen silloin 

loppumaan. Kun minua ei kuitenkaan saatu em. ”kuulusteluilla” eli painostuksella hiljaiseksi, 

verkosto aloitti lasteni yliajomurhayritysten, 11.12.2019 rikoksen ja uusien painostus- ja 

uhkailurikosten toteutuksen em. uusilla yhtä mielipuolisilla rikollisilla ”kuulustelukutsuilla” ja 

uhkaamalla niissä kuulusteluissa tapahtuvalla väkivallalla ja toteuttamalla jokaisessa 

kuulustelussani kidutusrikoksia.  

Kun valitin rikollisesta velkuutuksesta ja vaadin rikosten tutkintaa, he estivät jokaisen minuun, 

perheeseeni ja kulttijutun toiseen todistajaan Walliniin kohdistetun törkeän rikoksen tutkinnan, AA 

Mika Kivikoski uhkaili VarsKäO:ssa ”vetää turpaan” Wallinia, koko verkosto alkoi organisoida 

lavastuksiaan ja tekaistuja ”kuulusteluja” minulle ja Wallinille kesken testamenttiriidan käsittelyn 

uhkailu- ja painoistustoimena kulttijohtajan Ruohosen ja muiden verkoston rikollisten rikoshyötyjen 

hankintaoperaationa, käynnistivät organisoidun lapsiini ja minuun kohdistetun  väkivallan, yrittivät 

sieppaustani, 5-vuotias lapseni yritettiin siepata kotipihaltamme klo 17 aurinkoisena kesäiltana, 

kopla on sinnikkäästi yrittänyt saada minut nimenomaan poliisilaitoksen sisään muiluttaakseni minut 

epäselviin ”kuulusteluihin” poliisin tiloihin, uudelleen kävivät oveni takana uhkailemassa jouluviikolla 

ja jouduin jo toista kertaa pakenemaan kodistani poliisiväkivaltaa 19.12.2022. Ensimmäisen kerran 

pakenin tapetuksi uhattuna marraskuun lopussa 2019 ja kun palasin kotiin, minut heti hakattiin 
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11.12.2019. Olen aina ohittanut heidän työjononsa. Jokaisessa rikoksessa olen todisteiden mukainen 

uhri. Ainut, jota he ovat jahdanneet, olen minä.   

41. Miksi Suomen laajinta poliisi- ja väkivaltaa tutkivat paikallispoliisit eikä KRP ja miksi KRP estää 

rikosilmoitusten kirjaamista? 

 

Li Andersson toteaa 9.1.2023 julkisena lausuntonaan lehtiuutisessa, joka on myös tässä rikosasiassa 

todisteena: "Kansan – Ylimitoitettu voimankäyttö ja väkivalta ovat erittäin vakava yhteiskunnallinen 

ongelma. Tilanteen vakavuus on ymmärrettävä yritysten johdossa. Nyt tarvitaan konkreettisia 

toimia, joilla firmat varmistavat alan asiallisen toiminnan."  

 
Lain poliisin keskushallinnosta mukaan järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta ei kuulu paikallis-

poliisille, vaan KRP:lle. Kun kyseessä on ympäri maata toteutettu vähintään vuodesta 2001 jatkunut 

törkeä väkivaltarikollisuus ja muu järjestäytynyt rikollisuus, miksi KRP:ssä ollaan aivan hiljaa eikä KRP 

tutki vartija- ja poliisirikosjuttua, jonka tutkinta ei selvästikään kuulu paikallispoliisille eikä 

hajautettuna rikoksen laajuuden hahmottamisen estämiseksi Vantaalle, Helsinkiin ja Espooseen? 

 

Tässä rikosasiassa selvitettävät kysymykset: 

1) Onko juuri KRP taho, joka laajaa edellä selvitettyä poliisien, syyttäjien ja muiden 

rikoskumppanien  rikollisverkostoa todellisuudessa organisoi?  

2) Siksikö KRP:ssä ollaan vartija- ja poliisiväkivallasta hiljaa ja tutkintainto puuttuu KRP:ssä laajassa 

poliisi- ja vartijaväkivaltarikollisuudessa ja 7.1.2023 rikoksessa? 

3) Siksikö juuri KRP, Haavisto ja Mäkinen toteuttivat Aarniolle 15 vuoden viiveellä tekaistun 

murhatuomion Suomen ensimmäisestä ”epävarsinaisesta laiminlyöntimurhasta”? 

4) Siksikö rikosilmoituksiani ei ole kirjattu (virkarikos) ja siksikö KRP:ssä on keksitty 76 € laskutus 

JulkL:n ilmaiseksi säätämien tietojen ja aineistojen saamisen estämiseksi ja verkoston laajan 

rikollisuuden todisteiden salailemiseksi? 

5) Miksi KRP:n tutkija Kimmo Nokkonen oli lavastamassa myös taideväärennysjutun syytteitä 

Ateneumin konservaattorin Kirsi Hiltusen kanssa ja Ateneumin taideostoihin liittyvän törkeän 

petoksen toteuttamiseksi? 

 

42. ”Salapoliisit” omien rikostensa peittelijöinä PL 12 §:n 2 momentin, JulkL:n ja tietosuoja-asetuksen 

vastaisesti 

 

KRP on yhdessä paikallispoliisien kanssa omien rikosten peittelytarkoituksissa salaillut laittomasti 

asianosaisjulkisia ja julkisia aineistoja 2001-2023 omassa asiassani. Joulukuussa 2022 verkoston 

poliisit Länsi-Uudenmaan ja Lounais-Suomen poliisissa ja KRP:ssä ovat kehittäneet itse keksimänsä 

keinotekoisen esteen asiakirjajulkisuuden estämiseksi. He estävät minua saamasta tietoa, mitä 

rikosilmoituksiani ja todisteitani on kirjattu ja mitkä jätetty ja miksi kirjaamatta ja ketkä poliisit ja 

syyttäjät ovat olleet ”käsittelemässä” lavastuksia ja tutkinnantappoja eli ketkä kaikki ovat minuun ja 

lapsiini kohdistetut rikokset olleet toteuttamassa.  

 

Estääkseen minua saamasta 2001-2023 materiaalin, he valehtelevat, että ”sisäministeriön 

asetuksella” he ovat muka voineet ”säätää”, että kun pyydän omia asiakirjojani selvittääkseni heidän 

virkarikoksiaan, he laskuttavat 76 €/tunti kertomatta laskutustuntien ylärajaa. JulkL 34 ja 36 § ja 

tietosuoja-asetus  eivät mahdollista lainkaan tiedoista ja asiakirjoista laskuttamista eivätkä sisällä 

edes asetuksen antovaltuutusta sisäministeriölle. JulkL säätää 3 §:ssä julkisuusvelvoitteen ja PL 12 § 

2 momentti perusoikeudeksi ehdottoman oikeuden tiedonsaantiin julkisista ja asianosaisjulkisista 
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tiedoista. Sitä perustuslaillista ”jokaisen” oikeudeksi PL 12 §:n 2 momentissa säädettyä 

tiedonsaantioikeutta ei voi edes lain tasoisella normilla kaventaa ja estää. On selvää, että 

tiedonsaantioikeuden maksullisuutta ei voi säätää asetuksella, joka on lakia ja perustuslakia alempi 

normi.  

 

PL 106 § ja 107 § säätävät lainsäädäntöhierarkian eli jos asetus on ristiriidassa lain tai perustuslain 

kanssa, sitä ei voi soveltaa lainkaan. Jotta sisäministeriö siis voisi antaa asetuksen, siitä pitäisi olla 

JulkL:ssa asetuksenantovaltuutusta koskeva normi juuri sisäministeriölle niin, että se lain tasoinen 

normi sisältäisi valtuutuksen rajoittaa tiedonsaantioikeutta asetuksella ja perustuslaki estäisi 

silloinkin asetuksella toteutetut rajoitukset. Sellaista valtuutusnormia JulkL ei siis säädä lainkaan. Sen 

sijaan JulkL säätää valtioneuvostolle oikeuden laajentaa asetuksella tiedollisia oikeuksia.  

 

Länsi-Uudenmaan poliisista on lähetetty minulle em. 76 €/tunti maksuja koskevia viestejä niin, että 

myös niiden lähettäjän nimeä salataan eli maksuvaatimukset on lähetetty vain ”poliisin” nimissä 

minun tietämättä lähettääkö niitä Äijälä, Hulden, Sjöholm, Mamia, Suki, Heikkilä, Salonen tai joku 

muu. Lisäksi KRP:n poliisi Sari Huhta on esittänyt samanlaisen laittoman maksuvaatimuksen ja kaikki 

heistä ilmoittavat ”vaatimuksenaan”, että minun pitäisi tehdä ”asiakirjatilaus” nimenomaan niin, että 

he salailevat tahallaan, moneltako tunnilta aikovat laskuttaa, jos tilaan omia asiakirjoja. Samaan 

aikaan sain valtakunnansyyttäjänvirastosta samalla asiakirjapyynnöllä saman JulkL:n perusteella 

asiakirjat ilmaiseksi. Lounais-Suomen poliisin tutkinnantappamisen erityisosaaja Markku Kukko 

käsitteli asiakirjavaatimukseni tyylilleen uskollisena asianosaisasemassa eli esteellisenä. Kukko on 

ilmeisesti myös lukutaidoton. Kun pyysin päätöksiä, joilla on tehty tutkinnantapot Markku Kukon 

rikoksia koskeviin rikosilmoituksiin, esteellinen Kukko postitteli minulle omat päätöksensä, Riialin ja 

Sulkon päätökset eli väärät asiakirjat esteellisenä. Kukko toteuttaa rikollisuuttaan vuosikymmenten 

perinteenä Lounais-Suomen poliisissa Turussa. Samoja rikosilmoituksiani on kirjattu tuplana Länsi-

Uudenmaan poliisissa ja Lounais-Suomessa (2 vuoden viiveellä  saman Kukon törkeiden virkarikosten 

ja rekisterimerkintärikosten vuoksi).  

 

Rikollisten poliisien irvokasta ”käsittelyä” ja valehtelun ristiriitoja alleviivaa, että sain sentään 

ilmaiseksi (ilman 76 € tekaistua laskutusta ja edes sellaisen laskutuksen yritystä) esteelliseltä Kukolta 

saman asiakirjapyyntöni perusteella aineistot, jotka KRP:ssä ja Helsingin ja Länsi-Uudenmaan 

poliisissa maksavat heidän ”sisäministeriön asetuksensa” mukaan 76 €/ tunti eli mahdollisesti 76 €, 

760 €, 7.600 €, 76.000 €, 760.000 tai ”jotain taivas on kattona”-mielivallalla laskutettuna. 

 

EIS 1, 10, 13, 14, 17-18 artiklat ja PL 2 § 3 momentti, 6 §, 12 §, 22 § ja 118 § kieltävät kaiken 

toiminnan, jonka tarkoituksena on estää tiedonsaantioikeuden tai minkä tahansa perus- ja 

ihmisoikeuden täysimääräinen toteutus. Juuri sellaiseen rikolliseen tarkoitukseen rikolliset poliisit 

itse ovat kehittäneet tekaistun laittoman laskutuksen ja minuun soveltaneet tekaistua, lainvastaista 

mielivaltaista laskutustaan. 

 

Poliisien ja syyttäjälaitoksen rikollisverkosto soveltaa omasta päästään kehittämiään shikaani-

maksuja pelkästään rikollisiin tarkoituksiin: 

1) lakisääteisten ja perustuslaillisten tiedonsaantioikeuden rikolliseksi estämiseksi 76 € 

tuntilaskutuksella (voisi olla minulle räätälöitynä rahastuksena esim. 7.600 €, 76.000 €, 760.000 

€ tai miljoonia) 

2) omien törkeiden rikostensa paljastumisen estääkseen (pyytämistäni rekisterimerkinnöistä 

paljastuu, että rikosilmoituksiani ja todisteitani ei ole kirjattu, ja jotta en saisi haltuuni niitä 
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todisteita, niiden saamisen esteeksi ovat kehittäneet niin kohtuuttoman ja epämääräisen 

laittoman laskutuksen, että sillä ei voi kukaan ”tilausta” tehdä) 

 

PL 12 § 2 momentti, JulkL 34 ja 36 § ja tietosuoja-asetuksen 15 artikla säätävät, että kaikki pyytämäni 

aineistot ja tiedot on annettava minulle ilmaiseksi.  

 

43. Rikoksilla aiheutetut vammani, sairauteni, 11.12.2019 rikoksessa toteutustapa ”poliisien 

kouluttamilla”  menetelmillä, väärän rikospaikan tahallinen kirjaus ja Kimmo Halme oman 

rikoksensa tutkinnan estäjänä  

 

Tässä rikosilmoituksessa todisteena ovat ensiavussa Lohjan sairaalassa otetut 11.12.2019 valokuvat 

kasvojeni, vartaloni ja raajojen ruhjeista. Ne ovat minuun Ojamolla Kaivoslammenkadun jätepisteellä 

kimppuuni takaa päin hyökänneen pahoinpitelijän hakkauttamisen jäljiltä. Rikos tehtiin selvänä 

tilaustyönä ja samalla tavalla (kaatamalla ensin päinmakuulle maahan), jolla "poliisien kouluttama" 

Ison Omenan 7.1.2023 uhrin tappaminen toteutettiin ja pahoinpitelijä hakkasi minut ympäriinsä 

päähän ja vartaloon jollain patukalla (voi olla myös poliisien pamppu) ja nyrkein maassa makaavana.  

 

Jalkani ja käsieni verisuonivauriot on aiheutettu poliisien, syyttäjien, lohjalaisvirkamiesten, verkoston 

asianajajien, verkostoon kuuluvan vouti Juha P. Penttilän, ulosottomies Marko Aron, LP 

Vahinkosaneeraus oy:n esimiehen Mikael Walveen, hänen rikoskumppaniensa Jani Jormanaisen ja 

Tero Laakson, LähiTapiolan petosverkoston 2001-2023 toteuttamilla rikoksilla ja 2022 vammat 

pahenivat ja minulle aiheutettiin Raunaud`n verisuonisairaus ”kuulustelijoiden” ja kidutuskultin 

johtajan Juha Ruohosen verkoston sadistisilla kidutusrikoksilla. Lisäksi minulle on aiheutettu törkeällä 

tuhotyöllä kuusi kasvainta, keuhkovaurio LähiTapiolan petosverkoston, Walveen, Laakson, 

Jormanaisen, Janne Liimataisen ja Santeri Suoniemen  rikoksilla. Lisäksi minulle on aiheutettu pysyvä 

traumaperäinen stressihäiriö sydänoireineen, muut vakavat sairaudet ja valtavat taloudelliset 

vahingot LähiTapiolan, AA Pontus Baarmanin, AA Heikki Saksan, AA Jarmo Henrikssonin, AA Elisa 

Mäkisen (onko sukua Tapio Mäkiselle?), AA Juri Suveksen, AA Jukka Suvannon, AA Mika Kivikosken, 

AA Lotta Kroneld-Virtasen, Ranan Rimonin (eläköitynyt lääkäri, jolta kopla tilaa mitä tahansa 

”lausuntoja” maksusta rikosten toteuttamiseksi) ja muiden rikoskumppanien rikoksilla. He 

aiheuttivat pysyvät verisuonivammat käsiini ja kumpaankin alaraajaani niin, että en parane enää 

koskaan. Kaikki vammat minulle aiheutettiin tahallaan törkeillä rikoksilla jatkamalla rikoksia 

tietoisena niiden seurauksista, tarkoittamalla seurauksia ja pyrkimällä tappamiseeni. 

Verisuonivauriot, traumatisoituminen ja sydämen vaurioituminen ovat pysyviä elinvaurioita eivätkä 

parane enää koskaan. 

 

44. Lista rikokseen osallistuneista poliiseista ja syyttäjistä tutkinnantappo- ja lavastusverkostossa 

 

Olen 22.4.2022 yksilöitynyt rikoksen toteuttajat (56 sivua ja 18 sivua). Nimilistan mukaisista rikoksista 

tulee käynnistää Suomen laajin järjestäytyneen rikollisryhmittymän tuhansien rikosten tutkinta (RL 

6:5 § 2 momentti), koska jokaisesta rikoksesta on täysi näyttö ja rikokset ovat törkeitä ja niistä 

syyttäminen ja tuomitseminen rikoslain mukaan pakollista ja tuomiot ovat välttämättömiä 

järjestäytyneen rikollisryhmittymän ja sen rikosten lopettamiseksi.  

 

Poliisit, jotka ovat vastuussa vartijoiden koulutusohjeen ja koulutuksen virheellisyydestä Jani Niemen 

myöntämällä tavalla ja lievennetyistä tutkintanimikkeistä: 

1) Ylitarkastaja Pekka Mäkelä (Poliisihallitus) 

2) Ylikomisario Jari Kapiainen (Poliisiammattikorkeakoulu) 
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3) Ylikomisario Ari Taipale (Helsingin poliisilaitos) 

4) Ylikonstaapeli Ilari Saarikivi (Kaakkois-Suomen poliisilaitos) 

5) Vanhempi konstaapeli Jani Niemi (Poliisiammattikorkeakoulu) 

6) Kallio Jyrki (tutkinnanjohtaja 7.1.2023 rikoksessa ja Ullanlinnan henkirikoksessa) 
 

Muut poliisit, joita tämä rikosilmoitus koskee (luettelo ei ole tyhjentävä): 

1) Aaltonen Aleksi 
2) Antikainen Jutta 
3) Anttila Raimo 
4) Eriksson Samuel 
5) Erlund Malin 
6) Halme Kimmo 
7) Heikkilä Niina 
8) Huhta Sari (KRP) 
9) Hulden Robin 
10) Hyytiäinen Petteri 
11) Jokinen Teemu (Helsingin poliisi) 
12) Kemppi Valtteri  
13) Koivunen Jukka 
14) Kopperoinen Heikki (Helsingin poliisi) 
15) Kukko Markku 
16) Laitinen Merja  
17) Lammi Risto 
18) Lehtonen Ari 
19) Mamia Simo 
20) Markkula Kimmo 
21) Moilanen Keijo 
22) Myöhänen Paavo 
23) Nokkonen Kimmo (KRP) 
24) Puputti Matti-Erik 
25) Pitkämäki Jarmo 
26) Riiali Jari 
27) Ryynänen Sari 
28) Salonen Rauli 
29) Sjölund Mats 
30) Sainio Jutta 
31) Sainio Maria 
32) Rauli Salonen 
33) Siivo Kari 
34) Sulkko Aleksi 
35) Suominen Juha-Matti (Helsingin poliisi) 
36) Suuripää Keijo 
37) Tuimala Jari 
38) Uski Jasper 
39) Virkki Jari (Helsingin poliisi) 
40) Vuori Tomi (Helsingin poliisi) 
41) Yli-Hirvelä Satu  
42) Åkerlund Peter 
43) Äijälä Taina 
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Syyttäjät, joita tämä rikosilmoitus koskee ja ovat mukana tutkinnantappo- ja lavastusrikollisuudessa 

(luettelo ei ole tyhjentävä): 

1) Haavisto Jukka  
2) Haavisto Katja 
3) Illman Mika 
4) Juntunen Annukka 
5) Kohijoki Heikki 
6) Lindberg Harri 
7) Mäkinen Tapio 
8) Pyykkönen Outi 
9) Rappe Jukka 
10) Salovartio Leena 
11) Tanner Tarmo 
12) Toiviainen Raija 
13) Ventelä Pertti 
   

45. Julkistus ja kehotukseni väestölle yhtyä rikosilmoitukseeni  

Tein suomalaisia (koko väestöä) varten ohjeet rikollisen sähkölaskutuksen vastustamiseksi 

23.11.2022. Heti joulukuussa 2022 kuluttajaviranomaiset ja valtamedia uutisoivat, että juridiikkani 

on oikeaa, kohtuuttomat laskutukset laittomia ja niistä kuuluu palauttaa, koska ei ole saanut 

kohtuuttomia laskuja alkaa edes laskuttamaan. Sain kansalaiset toimimaan yhdessä ja merkittävän 

saavutuksen sähkölaskutusasiassa, kun ohjeitani noudattaneet ihmiset tekivät isolla joukolla 

valituksia ja rikosilmoituksia.  

Lisäksi olen 12.-13.1.2022 julkaissut merkittävän paljastuksen poliisi- ja vartijaväkivallasta ja sitä 

ennen ohjeet, joilla jokainen voi alkaa vaatimaan valtiolta, valtiojohdolta ja muilta rikollisilta 

rokotejoukkotuhonnan toteuttajilta ja perus- ja ihmisoikeusloukkauksista miljardikorvauksia 

ratkaisun KKO 1995:53 perusteella ja tuottamus- ja rikosvastuun perusteilla.  

Olen laatinut ja jakanut väestölle sosiaalisessa mediassa seuraavan ohjeen poliisi-, vartija- ja 

virkamafiarikollisuuden lopettamiseksi:  

1) Lähetä vaatimus poliisi-, vartijaväkivallan, Tapio Mäkisen koplan ja koko virkamafian rikosten 

tutkinnan käynnistämiseksi. Lähetä rikosilmoitus sähköpostilla osoitteisiin  

valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi; kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, 

kirjaamo.okv@gov.fi (oikeuskanslerinvirasto) 

jyrki.kallio@poliisi.fi (Ison Omenan tutkinnanjohtajaksi ilmoitettu) 

2) Lähetä viestisi kopiokentässä ainakin sisäministeri Krista Mikkoselle 

krista.mikkonen@eduskunta.fi ja opetusministeri Li Anderssonille li.andersson@eduskunta.fi. 

He ”muka-kauhistelevat” vaalien alla  vartijoiden koulutuksen puutetta, vaikka kyse on 

valvonnan puutteesta.  

3) Kirjoita myös Securitaksen valehtelevalle toimitusjohtajalle Jarmo Mikkoselle ja 

kansanedustajille ja vaadi vastauksia.  

 

Kyse ei ole koulutuksen puutteesta, vaan valvonnan ja puuttumisesta ja estämisestä tahallaan. 

Hakkaajat (vartija ja poliisit) osaavat toimia toisin ja heidän kuuluu osata. He haluavat alistaa ja 

vahingoittaa uhrejaan, koska Mäkiseltä katoilee niitä valvontanauhoja. 

 

mailto:valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi
mailto:kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
mailto:kirjaamo.okv@gov.fi
mailto:jyrki.kallio@poliisi.fi
mailto:krista.mikkonen@eduskunta.fi
mailto:li.andersson@eduskunta.fi
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Poliisirikosten tutkinta kuuluu Suomessa syyttäjälaitokselle. Järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta 

kuuluu KRP:lle. Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja yhdenkään paikallispoliisin ei kuulu tutkia  

1) poliisien rikoksia 

2) poliisien kouluttamia rikoksia  

3) rikoksia, joissa naisen elämä konkreettisesti päättyi ”poliisien kouluttamaan” rikokseen 

4) mitään ”kuolemantuottamuksena”, kun 16.11.2006 videosta näkyy samojen ”koulutettujen” 

vartijoiden väkivaltaa, jonka vuoksi nainen kuoli 7.1.2023 muka ”ohjeiden mukaisesti” 

toimiessaan. 

5) koska minuun kohdistettiin 11.12.2019 tilaustyönä ”poliisien koulutusmenetelmillä” törkeä 

pahoinpitelyrikos ja henkirikoksen yritys ja sitä rikosta Kemppi, Nurmi, Baarman, Saksa, 

Henriksson, LähiTapiolan rikoskopla tarvitsi 20.1.2020 aloitettuun rikoshyötyjen hankintaan 

6) koska 4/7 lapsistani on joutunut henkirikoksen yritysten, väkivaltarikosten kohteeksi, minä ja 3/7 

lastani rikollisen kostovelkuutuksen kohteeksi, noin 10.000  rikoksen kohteeksi, rikokset jatkuvat 

edelleen, rikoksilla on hankittu miljardien rikoshyödyt ja aiheutettu lapsilleni ja minulle 

miljoonien vahingot, minulle pysyvä työkyvyttömyys, pysyvät vammat, vakavat sairaudet ja 

normaalielämän estyminen vuosikymmeniksi terrorismiin rinnastuvan viranomaisväkivallan ja 

rikosmäärälle alistamisen vuoksi. 

7) koska putkahakkauttamisia, poliisi- ja vartijaväkivaltaa ei voi perustella ”tietämättömyydellä” ja 

ohjeiden noudattamisella. 

8) koska ”ohjeiden mukaan”, perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen mukaan naisella oli oikeus 35-

vuotiaana pysyä kauppareissulla ja vartijoiden kohtelemana hengissä, putkassa, metsissä ja 

rautatieasemilla ei kuulu joutua vartijoiden ja poliisien hakkaamaksi ja tappamaksi (perus- ja 

ihmisoikeus elämään, henkeen terveyteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen) 

9) koska poliisit ja syyttäjät tahallaan systemaattisesti toteuttavat, mahdollistavat ja peittelevät 

aivan samanlaista väkivaltaa, johon uhri Isossa Omenassa kuoli, uhri poliisien hakkaamana 

meinasi kuolla Lahden putkassa ja minut yritettiin tilaustyönä tappaa poliisien kouluttamilla 

menetelmillä. 

 

46. Totuudella, perustuslailla ja elämällä on väliä 

 

Sama virkamafiaksi nimittämäni verkosto on toteuttanut törkeitä rikoksia ja sen jälkeen estänyt 

törkeiden rikosten tutkintoja vuosikymmeniä. Heidän nimensä ovat nähtävissä myös virkamafia.fi-

sivuillani ja esitän todisteet heidän rikoksistaan Jaanalla on asiaa-ohjelmassa.  

 

Ison Omenan uhrin kuolemaa ei tule naamioida ”sairauskohtaukseksi”, ”tapaturmaksi” ja 

”kuolemantuottamukseksi” (vahingossa aiheutetuksi) eikä ”tutkinnan” ja sisäministeriön 

käynnistämän selvityksen kuulu perustua poliisien, syyttäjien valehteluun, oikeusministeri Anna-

Maja Henrikssonin, Securitaksen toimitusjohtajan ja kenenkään rikollisen omaan valehteluun eikä 

sitä tule toteuttaa väärillä faktoilla.  

 

Tieteen (eikä rikoksentekijöiden omien selitysten) tulee olla tässä tutkinnassa lähtökohtana:  

Lääkärilehti - Päinmakuulle rajoittamiseen liittyy äkkikuoleman riski (laakarilehti.fi) 

”White lives matter, all lives matter” 

Myös totuudella on väliä ja sitä olen Suomessa toteuttamassa henkeni kaupalla. Olen tehnyt tämän 

rikosilmoituksen, julkaissut sen, pyytänyt jakamaan sitä, yhtymään siihen ja perustanut 

oikeusturvajärjestön, toteuttanut Jaanalla on asiaa-ohjelmat, laajaa kiinnostusta keränneitä 

https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/painmakuulle-rajoittamiseen-liittyy-akkikuoleman-riski/
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haastatteluja mm. Mikko Kemppen podcastissa ja perustanut Totuuspuolueen 

www.totuuspuolue.net jotta annan mahdollisuuden oikealle totuudelle ja pyrin toiminnallani 

auttamaan virkamafian uhreja tuomalla rikollisuuden päivänvaloon ja vaatimaan rikollisuuden 

tutkinnan käynnistämistä, syytteiden nostamista ja vankeusrangaistuksia verkoston jokaiselle 

rikolliselle tekojensa eikä niiden peittelyn ja tutkinnantappotoiminnan mukaan.  

47. Kirjalliset todisteet ja kuulemisvaatimukset 

Toimitan todisteeksi mm. seuraavat kirjalliset todisteet 

• 7.1.2023 tapahtuman videot  

• Ojalan 13.1.2023 lehtihaastattelun 

• Niemen mainitseman koulutusohjeen (31.3.2018 päivitetty netistä löytyvä versio) 

• Vuoren ja Lindbergin 12.12.2018 tutkinnantappomuistio 

• Salovartion 12.12.2022 ja 13.12.2022 tunnustukset Sjöholmin esittelystä syntynytä 28.11.2022 
”ratkaisu”, joka syntyi ilman aineistoja 

• esimerkkisivu (sivu 3) Länsi-Uudenmaan, Loimaan ja Lounais-Suomen poliisien väärentämästä 
asiakirjasta (yhteensä samassa asiakirjassa on ainakin 185 väärennysrikosta) 

• saman sivun väärentämätön versio 

• lehtiuutisia poliisien virkarikosten tutkinnasta 

• esimerkkivalokuvia 11.12.2019 väkivaltarikoksesta 

• esimerkkivalokuvia poliisien, Ruohosten, syyttäjien ym. toteuttamilla kidutusrikoksilla 
aiheutetuista vammoistani 

• Mäkisen 18.5.2022 Uskin esittelystä laatiman päätöksen, jolla minut alistettiin 
raiskauskehotuksille, palkkamurhille, huorittelulle ja vastaavan ”ratkaisun” laativat poliisit Aleksi 
Sulkko, Markku Kukko ja syyttäjä Katja Haavisto 2020 (ratkaisuilla poliisit ja syyttäjät 
mahdollistivat mm. Ruohosten kidutuskultin, Nicholas Peltolan, Mika Leppäsen, Terhi Suokaksen 
verkoston, lohjalaisvirkamiesten ja muiden verkoston rikollisten rikokset ja ihmisoikeuksien 
poistamisen) 

• esimerkkejä viestinnästä, jota 18.5.2022 Mäkisen ja poliisien päätöksissä ja 2020 Sulkon ja 
syyttäjä Katja Haaviston  parityönä valmistuneissa tutkinnantapoissa valehdellaan 
”hyväksyttäväksi arvostelussa ammatissa ja politiikassa”  

• videon 7.1.2023 Ison Omenan tapahtumista kuvattuna ylhäältä päin Stream 
(cloudflarestream.com) ja Vesa Raiskilan video- ja kuvamateriaalin  

 
Vaadin, että minut kuullaan poliisi-, syyttäjä-, tuomari-, asianajo- ja petosrikollisuuden laajuudesta ja 
kaikista edellä selvitetyistä tiedoista, ja että sisä- ja oikeusministeriöt vaativat poliisihallitukselta, 
KRP:ltä, paikallispoliiseilta ja oikeuslaitoksesta kirjallisen selvityksen törkeistä rikoksista ja koko 
tutkinnantappo- ja lavastusrikosten materiaalin. Todisteita ”ratkaisuihin” ja niiden syntytapaan 
vertaamalla totuus rikollisuuden laajuudesta, laajasta verkostosta ja sen avulla hankituista 
rikoshyödyistä selviää.  
 
Vaadin puolueetonta tutkintaa, koska kaikki poliisien ja vartijoiden rikokset johtuvat valvonnan 
puutteesta eikä koulutuksen puutteesta.   
 
Lohja 16.1.2023 
Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
Totuuspuolueen hallituksen puheenjohtaja 
Oikeusturvakeskuksen hallituksen puheenjohtaja  

 

http://www.totuuspuolue.net/
https://customer-o60iosywtbiybcpf.cloudflarestream.com/f6704a21f4a17440d85bc913f39bc921/watch?fbclid=IwAR3mBPAW9-T5i7l3XPa4fyyi_27q3Znzd9VGzjDmzGUZG0oSKh4r717w3uU
https://customer-o60iosywtbiybcpf.cloudflarestream.com/f6704a21f4a17440d85bc913f39bc921/watch?fbclid=IwAR3mBPAW9-T5i7l3XPa4fyyi_27q3Znzd9VGzjDmzGUZG0oSKh4r717w3uU

