
VirkaMa�a

Virkama�a

Paljastan Suomen oikeuslaitoksen, tuomarien, asianajajien ja poliisin

korruptiosta ja väärinkäytöksistä sen, mistä valtamedia tahallaan vaikenee.

https://www.virkamafia.fi/


Tästä on kyse



Järjestetyt häviöt

Helsingin käräjäoikeudessa tuomarit ja

asianajajat soittelevat salaa toisilleen

ja sopivat etukäteen keskenään jutun

lopputuloksen eli sopivat ns.

järjestetystä häviöstä. Kyse on

miljoonista euroista ja korruptiosta.

Sivullani ovat todisteet käräjätuomari

Noora Kempin ja asianajajien Pontus

Baarmanin ja Heikki Saksan yhdessä

toteuttamasta järjestetystä häviöstä ja

heidän kaikenkattavasta suojelustaan.

Normaalisti jutun voittaminen riippuu

todisteista. Kemppi estää valmiiksi

Totuus oikeuslaitoksesta
ja poliisin
tutkinnantappo-
toiminnasta

Oikeudenkäynnin lopputuloksen

pitäisi riippua todistelusta ja laista.

Suomessa oikeuden saaminen riippuu

eniten siitä, miten asenteellinen ja

ylimielinen on tuomarisi eli osuuko

sinulle tuomariksi tällainen ”noora

kemppi”.

Poliisi estää tahallaan esitutkintalain

vastaisesti tutkintoja teoista, joissa

rikoksista on selvä näyttö.

Käräjätuomari Noora Kemppi järjestää Helsingin käräjäoikeudessa ns. varmaa

laskutusta AA Pontus Baarmanille ja AA Heikki Saksalle sopimalla salaa

asianajajien kanssa etukäteen järjestetyistä häviöistä.

Järjestetyt häviöt Kemppi toteuttaa näin:

1. Kemppi estää Baarmanin ja Saksan vastapuolella olevalta oikeudenkäynnin

osapuolelta etukäteen tahallaan todistelun aiheuttaakseen tahallaan

järjestetyn häviön.

2. Sitten Kemppi määrää sen itse tahallaan aiheuttamansa häviön perusteella sen

”hävinneen” osapuolen maksamaan Baarmanin ja Saksan laskut.

3. Näissä Kempin, Baarmanin ja Saksan junailemissa häviöissä ”häviö” ei siis

synny normaalissa oikeudenkäynnissä todistelun jälkeen, vaan niin että

Kemppi tahallaan aiheuttaa sen häviön estämällä etukäteen vain toiselta

osapuolelta todistelun.

Kyse on korruptiosta. Kyse on myös teoista, jotka poliisin tulee tutkia rikoksina.

Sivustolla paljastan, miten härskeillä tempuilla Kemppi todistelua estää. Kemppi

jopa valehtelee tahallaan ”ratkaisuissaan” estääkseen todistelun ja

toteuttaakseen näitä järjestettyjä häviöitä.

https://www.virkamafia.fi/totuus-noora-kempista-pontus-baarmanista-ja-jarjestetysta-haviosta/
https://www.virkamafia.fi/virkamafian-tutkinnan-tappo-toiminta-ja-suojeluketjut/


päätetyltä häviäjältä etukäteen

todistelun aiheuttaakseen sen häviön.

Helsingin käräjäoikeuden laamanni

Tuomas Nurmi on tietoinen

systeemistä ja mahdollistaa

laitoksessa tuomareille ja asianajajille

tekoja, joita tulisi tutkia rikoksina.

Tutkinnantappopäätökset poliisi laatii

samalla kaavalla: Ensin estetään

kaikkien todistajien kuuleminen, jotta

saadaan tahallaan estettyä esitutkinta.

Äänityslaitteet
rintaliiveissä

Olen äänittänyt Kempin

istunnot piilottamalla

äänityslaitteet

rintaliiveihini eli tehnyt

teon, jota kukaan

lakimies Suomessa ei ole

aiemmin uskaltanut

tehdä. Sivuilla on myös

linkit asiakirjoihin.

Niistä näkyy ja kuuluu,

että tämä ei ole tarina,

vaan dokumentoitua

faktaa.

Valehtelua 1,5
miljoonalla

Asianajajille ja

tuomareille on säädetty

totuuspakko. Paljastan,

miten asianajajat Pontus

Baarman, Heikki Saksa,

Juri Suves ja

käräjätuomari Noora

Kemppi tahallaan

valehtelevat ja mitä

valehtelusta laskutetaan

ja millainen

miljoonabisnes

järjestetyt häviöt ovat.

Julkistamisen
tavoitteet,
julkinen
rikosilmoitus ja
vaatimukset
ministeriöille

Pyrin julkistuksessa

siihen, että Noora

Kemppi, Pontus

Baarman, Tarja A.

Honkanen, Tuomas

Nurmi, Heikki Saksa,

Juri Suves, Merja

Laitinen, Markku Kukko,

Kimmo Halme, Ranan

Rimon, Mikael Walve,

Pertti Aronpää, Jani

Jormanainen, Veera

Konttinen ja muut

paljastuksen kohteet

joutuvat vastuuseen

teoistaan, ja että jään

heidän viimeiseksi

uhrikseen. Poliisin tulee

tutkia rikoksina kaikki

julkistamani teot, joissa

tekojen tutkinta on

tahallaan estetty

https://www.virkamafia.fi/jarjestetyn-havion-kaanteiset-rahavirrat-ja-valehtelun-miljoonabisnes/
https://www.virkamafia.fi/julkistamisen-vaarallisuus/


VirkaMa�a  Tietosuojaseloste  Palvelun tarjoaa WordPress

tutkinnantappo-

päätöksillä. Haluan

myös herättää laajaa

yhteiskunnallista

keskustelua

tuomarimielivallasta

siitä, mikä ei enää ole

harkintavaltaa, vaan

virkarikos.

Oikeuslaitoksen ja

poliisin ”noora kempit”

aiheuttavat valtavaa

tuhoa, koska hyvä veli -

suojelu ja

tutkinnantappo-

päätökset tekevät heille

mahdolliseksi sen,

minkä rikoslaki säätää

rikokseksi.

/ /

https://www.virkamafia.fi/
https://www.virkamafia.fi/privacy-policy/
https://wordpress.org/

