
KENEN OHJEILLA POLIISIT JA VARTIJAT TAPPAVAT? 
 
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:  
 
https://www.laakarilehti.fi/ 
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:  
”– 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.  
 
SECURITAKSEN TOIMITUSJOHTAJA JA TUTKINNANJOHTA VALEHTELEVAT ”OHJEIDEN 
MUKAISESTA KUOLEMANTUOTTAMUKSESTA” JA SALAILEVAT UHRIN KUOLINSYYTÄ 
YHDESSÄ  

https://www.laakarilehti.fi/?fbclid=IwAR142AaM0CJjodpPHJV7cvYlLVDFIvigleZmPzf9QK_mJMweKyDrBxlQQhY


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 vartijaa käytti hengenvaarallisia sellaisia 
otteita, joiden käyttö sairaaloissa potilaiden rauhoittamisessa on ollut kiellettyä jo 10 vuotta, 
koska 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  
1) Securitaksen toiminnanjohtaja ja jutun tutkinnanjohtaja ja valehtelevat kilpaa 

julkisuudessa, että videolla näkyvä avuttoman uhrin vaarallinen kuolemaan johtanut 
päinmakuulle heittäminen olisi ”ohjeiden mukaista”, mutta ei kerrota, kenen ja minä 
päivämäärällä antamia ohjeita tarkoitetaan. 

2) He salaavat, kouluttaako juuri poliisi vartijoita väkivaltaisiksi tappajiksi 
3) Poliisit itse toteuttavat putkassa ja kaduilla vastaavaa uhrien potkimista, raakaa väkivaltaa 

ja selittämättömien ”äkillisten” putkakuolemien tutkinnat estetään 
4) Securitaksen toimitusjohtajan Jarmo Mikkosen mukaan epäiltyjen työntekijöiden 

työsuhteet ovat vielä voimassa 
5) 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” 

6) 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.  

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

8) 8 ) He salaavat kuolinsyytä, jonka tulee johtaa vartijoiden tuomitsemiseen taposta eikä 
kuolemantuottamuksesta. Heitä eivät kiinnosta vartioiden uhrit, kuolemat, vaan oma 
bisnes ja kulissien ylläpito valehtelulla. 

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

 
”OHJEIDEN MUKAISTA” TAPPAMISTA, MUTTA KENEN, MISSÄ JA MILLOIN ANTAMAAN 
OHJEESEEN VIITATAAN? 
 
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 
raaka, ylisuuri ja kuolemaan johtanut väkivalta olisi muka ”ohjeiden mukaista” toimintaa. 
Kummankin heistä väitteet on esitetty passiivimuodossa epäselvinä väitteinä eli heidän 
lausumistaan ei lainkaan ilmene: 



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 vartijat pitävät ”ohjeistuksen mukaisena” otteita, jotka ovat olleet 10 vuotta 
kiellettyjä juuri vakavan ja todellisen kuolemanriskin vuoksi? 

3) Miksi 8 vartijaa marssii yhden tajuttomalta ja passiiviselta raahauksen kohteelta 
näyttävän putkaan raahatun miehen perässä suljettuun putkakoppiin, asettaa miehen 
päinmakuulle ja 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, vaikka juuri niistä ne rikokset näkyvät? 

5) Miksi Itä-Helsingin 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 ihan sama Mäkinen oli mukana valehtelemassa, kun Jari Aarniolle leivottiin 
lavastettu murhatuomio 15 vuoden viiveellä ja poliisi kävi laittomasti Aarnion naapurin 
tontilla?  

7) Kun syyttäjän virkatehtävään ei koskaan kuulu valehtelu, miksi syyttäjä Mäkisen 
”tutkinnat” ja päätökset perustuvat aina rikolliseen valehteluun ja väkivaltarikosten ja 
murhayritysten peittelyyn valvontanauhoja salailemalla ja valvontanauhojen 
”kadottamisvahingot” ovat Mäkisen ja putkaväkivallan peittelyn vakiomenettely eikä kyse 
ole vahingosta? 

8) Miksi Mäkinen ensin julkisesti sanomalehdessä valehteli, että KRP:n poliisit eivät olisi edes 
käyneet Aarnion naapurin tontilla ja kun 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? 

9) Miksi sama 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? 

10) Miksi mikään tästä on Mäkisen, Mikkosen ja tutkinnanjohtaja Kallion mielestä ”ohjeiden 
mukaista” toimintaa?  

 
TAHALLISUUSVASTUU JA POLIISIEN VIRKARIKOLLISUUDELLA ”PIENENNETTY” 
TUOTTAMUS 
 
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 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, 
Lounais-Suomen, 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: vain yksi vartija tuomittiin ja vartijoiden toimintaan puuttuneille 
leivottiin tuomiot 
 
https://www.mtvuutiset.fi/…/ma-en-saa-happee-en-saa…/8104352 
Poliisi epäilee: Ainakin kuusi järjestyksenvalvojaa pahoinpiteli, kuljetti metsään, alisti ja 
nöyryytti useita uhreja (iltalehti.fi) 
 
https://www.iltalehti.fi/…/91be24f7-7bf9-457c-a825… 
Lahden putkapahoinpitely: Tämä video haluttiin salata (iltalehti.fi) 
 
SECURITAS KYTKEYTYY MYÖS TALOUSRIKOSEPÄILYYN 
 
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 toimitusjohtaja mieleen, kun hän haastattelussaan 2023 
tammikuussa puolusteli tässä ”rehdissä” firmassaan vartijoiden aiheuttamaa naisen kuolemaa 
muka ohjeiden mukaisena toimintana?  
I 
L:n tiedot: Securitas kytkeytyy poliisin tutkimaan laajaan petosvyyhtiin (iltalehti.fi) 
https://www.mtvuutiset.fi/…/mtv-n-tiedot…/8610272 
 
”PUOLISALAISUUS” POLIISIEN 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 käyttivät 7.1.2022 Isossa Omenassa juuri tuota tappavaa menetelmää, joka 

johtaa äkkikuolemaan.  

https://www.mtvuutiset.fi/…/ma-en-saa-happee-en-saa…/8104352
https://www.iltalehti.fi/…/91be24f7-7bf9-457c-a825…
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-n-tiedot-securitaksen-turvallisuuspaallikkoa-epaillaan-torkeasta-petoksesta-poliisi-tutkii-miljoonahuijausta/8610272?fbclid=IwAR24m0C5mCMlvVtYTAeYnz-j66fgSjtv2CrVUYKC3dLkdx2kZtSsyklhcXE


2) Securitaksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen yritti estää työntekijöitään, itseään ja 
firmaansa joutumasta vastuuseen ja kiirehti heti härskisti 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.  

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 putkavideolla näkyvä toiminta olisi ”ohjeiden mukaista”, miksi Mäkinen salaili ”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 salaillaan, b) vartijat yrittivät estää kuvaamisen ja 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:  
https://mvlehti.net/…/putkapahoinpitely-kas-tallenne…/ 
Putkapahoinpitely: Kas, tallenne kärhämästä poliisitalossa ehti pyyhkiytyä!!?? - Uusi MV-
LehtiUusi MV-Lehti (mvlehti.net) 
https://www.iltalehti.fi/…/91be24f7-7bf9-457c-a825… 
Lahden putkapahoinpitely: Tämä video haluttiin salata (iltalehti.fi) 
 
VARTIJOIDEN TOTEUTTAMAT SAMANLAISET RIKOKSET 2006-2023 
 
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000058259.html 
Iltalehti 16.11.2006: Nettivideon vartijoita epäillään pahoinpitelystä - Kotimaa - Ilta-Sanomat 
(is.fi).  
 
artijat 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” vartijan 
tehtävässään 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. Selvittelen asiaa. Ainakin raaka väkivalta 
poliisissa ja vartiointibisneksessä yrityksen nimistä riippumatta on pysynyt yhtä törkeänä 
2006-2023. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmvlehti.net%2F2014%2F10%2F04%2Fputkapahoinpitely-kas-tallenne-karhamasta-poliisitalossa-ehti-pyyhkiytya%2F%3Ffbclid%3DIwAR1iBc4MHyaxLJjnbhmXXwEChvIuql0WV3QxLrgoywFi1oXLRh7_NgEFP20&h=AT0Uie_xFxLj6fQlyyCpQGxp7QGDxq4WiZ_fMFo4J68_aVaE3M1ko9WTwf4nqvE9FKRAtSPE9VJsbY83P7fr7oYvp5bDY1a1feiEuJ1c307uISRQcnR-KWL2o7rFG3rqFqfv1_HpHuSoiGRrb5CC&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ARigUk_4ZU1oJ3gBJkjHKa0OkzpCbLQWCKR4mO1Bbr61pvDsqWal4Kx5UmiWYKt5cQ9Ps21oXsV5aIYkIPIjUKmeVeXpBN1Fv8Dn-E3INilL6IwQJi9g-KheMMzvxIiI-i1jivOX3EGNfml-XkYJzTA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmvlehti.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR28JbbQhK4tJ0GCtGPldZIkbXd7udpyBhtZixD4jK1VW-dk8o3EQeDGeM0&h=AT314kH-GNQ6qAW_b3DVB62AtBLDqnEFgqWDFAEmnQx-ATITkHMraJuTArAS3acr4Qz4nscJRxU0XudhoSkJGym2svMCcVZFCUmh_fyPcNzOSjO3Awt1NTCTrRY8AdaY7rVxsYo6-KvtNQXVBXC8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ARigUk_4ZU1oJ3gBJkjHKa0OkzpCbLQWCKR4mO1Bbr61pvDsqWal4Kx5UmiWYKt5cQ9Ps21oXsV5aIYkIPIjUKmeVeXpBN1Fv8Dn-E3INilL6IwQJi9g-KheMMzvxIiI-i1jivOX3EGNfml-XkYJzTA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iltalehti.fi%2Fkotimaa%2Fa%2F91be24f7-7bf9-457c-a825-3f1be45ca119%3Ffbclid%3DIwAR2YZ-B43OXu5HUY21tGU1zIyMhKfJkPvSg7QkoinGoCwt_31hnYk_lUTdk&h=AT0aF85aSziNTTyWs38kQaKoP2RlHzuMsptBvVrhd_auR3KR-9cCXgc_C6XMsoGcXukmYa_ScBdWrOsgEJbD-afImoo-CXpQzgtK6stAcMAJKZEbTbat49HPilrek4F1GHioScgDSESd5fu5vj4k&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ARigUk_4ZU1oJ3gBJkjHKa0OkzpCbLQWCKR4mO1Bbr61pvDsqWal4Kx5UmiWYKt5cQ9Ps21oXsV5aIYkIPIjUKmeVeXpBN1Fv8Dn-E3INilL6IwQJi9g-KheMMzvxIiI-i1jivOX3EGNfml-XkYJzTA
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000058259.html


MINUUN KOHDISTETTU RAAKA VÄKIVALTA 11.12.2019 JA SEN TUTKINNAN TAHALLINEN 
ESTÄMINEN 
 
Paljastettuani poliisien, syyttäjien, tuomarien, asianajajien, kulttijohtaja Juha Ruohosen, 
LähiTapiolan ja Lohjan kaupungin virkamiesten laajan rikoskoplan, LähiTapiola järjesti 
rikoskumppanuusverkostonsa rikolliset tuhoamaan kotini 10.6.-17.9.2014 ja poliisit Merja 
Laitinen, Kimmo Halme ym. estivät törkeiden rikosten tukinnat, vaikka ne oli 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 ja LähiTapiolan 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 ja murhayritykset lapsiini ja minuun kohdistettuina alkoivat ja 
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 ja jokainen päätös 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 11.12.2019 otetuista kuvista on tässä viestissä ja kaikki virkamafia.fi-sivuillani 
nähtävissä. Hakkaaja esitti samat vaatimukset virkamafia.fi-sivujeni sulkemisesta (AA Pontus 
Baarmania, poliiseja ym. koskevien paljastusteni piilottamisesta julkisuudesta), joita esittivät 
rikoksiaan jatkaakseen juuri AA Pontus Baarman, AA Jarmo Henriksson ja AA Heikki Saksa 
hakkaamishetkellä keskeneräisessä oikeudenkäynnissä, 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 törkeän pahoinpitelystä johtuvana. Hakkaaja 11.12.2019 uhkasi, että jos 
en lopeta poliisien, tuomarien, asianajajien ja LähiTapiolan petos- ja rikosverkostoa koskevia 
paljastuksia ja penkomasta heidän rikoksiaan, seuraavaksi minut tapetaan ja päädyn 
ruumispussiin.  
 
Käykää kaikki lukemassa sivuillani www.virkamafia.fi ja www.totuuspuolue.net (Jaanalla on 
asiaa-ohjelmat), miksi minut hakattiin ja yritettiin nimenomaan tappaa paiskaamalla maahan 
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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 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. Mieheni 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 ja Mäkinen tekivät kaikkensa, jotta yksikään rikos ei selviäisi:  
1) Lasteni yliajoista, 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. 
Suuripää, Salonen, Keijo Moilanen ja Kimmo Halme) 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 ja Salosen 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 toistamiseen nimenomaan päinmakuulla pihani montusta pää alaspäin tuupertuneena 
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.  
 



KAHTEEN LAPSEENI KOHDISTETUT SAMALLA TAVALLA TOTEUTETUT MURHAYRITYKSET 
JA MUU POLIISIEN JA MÄKISEN JOHDOLLA VUOSIA JATKETTU RAAKA SADISTINEN 
VÄKIVALTA  
 
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 keskellä Lohjan 
keskustaa. Länsi-Uudenmaan poliisit auttoivat tätäkin rikoksentekijää pakenemaan. 
Jätettyään yliajamansa pienen lapseni shokissa ja vammautuneena tielle, virkarikollinen 
poliisien 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. 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 poliisien 
tilaama tekijä yritti tahallaan samalla tavalla toteutettua murhayritystä, joka jo 2013 toiseen 
lapseeni oli suunnilleen Mäkisen tiimin johdolla em. menetelmin kohdistettu. Joku yritti 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 tekijöitä muka identtisiksi 
kaksosiksi estääkseen murhayrityksen tutkinnat.  
 
Valvontanauhojen tuhoamiseen lapseeni 26.5.2021 kohdistetun murhayrityksen 
peittelemiseksi 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, joka on 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 varastetun tavaran kätkemisessä, huumerikoksissa ja sadoissa 
laittomissa uhkauksissa.  
 
Kaksi lastani on 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 2021-2022 ja minut on hakattu 
lähelle kuolemaa ja 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 §).  



POLIISIEN KIDUTUSRIKOKSET, KUTSU TAPETTAVAKSI JA LAVASTETTAVAKSI 13.5.2022 ja 
19.12.2022 SEKÄ RAISKAUS-, MURHA- JA HUORITTELUVIESTINNÄN SALLIMINEN JA 
VALEHTELU SALLITUKSI MÄKISEN PÄÄTÖKSELLÄ 18.5.2022 
 
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 ja Mäkisen sopimissa 
”kuulusteluissa”, joissa he tahallaan aiheuttivat minulle kiduttamalla pysyvät vammat kaikkiin 
raajoihin. Olen julkaissut niidenkin kuvat ja tässä viestissä on esimerkkikuva jalastani 
poliisien kidutusrikosten jäljiltä.  
 
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 ja 
murhaamiseen ja raakaan väkivaltaan kehottamista ”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.  
 
ERIKOISSYYTTÄJÄ TAPIO MÄKINEN MAHDOLLISTAA, PEITTELEE PUTKAPAHOINPITELYITÄ, 
JOTKA YRITETÄÄN LAVASTAA UHRIN RIKOKSIKSI VALVONTANAUHOJA TUHOAMALLA JA 
TOTEUTETAAN SAMOILLA VAKIOMENETELMILLÄ KUIN VARTIJOIDEN RIKOKSIA  
 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, pääministeri Sanna Marin, ministeri Krista Kiuru, 
Tytti Tuppurainen, rikollista poliisitoimintaa johtavat Maria Ohisalo ja Krista Mikkonen 
valehtelevat tahallaan oikeusvaltiosta, jota ei ole olemassa. Sen on korvannut vuosia sitten 
virkamafia-rikollisverkosto. Kyse ei ole vain vartioiden rikoksista Isossa Omenassa, vaan 
poliisirikollisuudesta ja Mäkisen, lahjuksista tuomitun poliisilakimies Keijo Suuripään, satojen 
tuhansien poliisien, syyttäjien, tuomarien ja virkamafiaverkoston järjestäytyneestä 
rikollisuudesta (RL 6:5 § 2 mom.). 
 
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) 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 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. Länsi-Uudenmaan (mm. Lohja, 
Espoo, Raasepori), Lounais-Suomen, Loimaan, Helsingin ja Lahden poliisissa 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 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 ja Suomen poliisi-, syyttäjä- ja oikeuslaitoksessa toimiva yleisöltä salattu 
rikollisverkostoverkosto on Suomen suurin rikollisjärjestö, joka tahallaan toteuttaa ja 
mahdollistaa laajalle rikoskoplalle Suomen törkeimmät rikokset ja ryöstää ihmisten 
omaisuuksia rikollisverkoston jäsenille. 
 
ÄLÄ USKO VIRKARIKOLLISTEN VALHEITA, USKO TIETEESEEN JA TODISTEISIINI 
Sama poliisirikollisten kopla ja Mäkinen ovat estäneet törkeiden rikosten tutkintoja 
vuosikymmeniä. Heidän nimensä ovat nähtävissä virkamafia.fi-sivuillani ja esitän todisteet 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmvlehti.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Ug58LQBNnsDjbYHenu3KFkqW_zVEw4TE0IFC8GexiRVPUFWBnimUP-yc&h=AT314kH-GNQ6qAW_b3DVB62AtBLDqnEFgqWDFAEmnQx-ATITkHMraJuTArAS3acr4Qz4nscJRxU0XudhoSkJGym2svMCcVZFCUmh_fyPcNzOSjO3Awt1NTCTrRY8AdaY7rVxsYo6-KvtNQXVBXC8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ARigUk_4ZU1oJ3gBJkjHKa0OkzpCbLQWCKR4mO1Bbr61pvDsqWal4Kx5UmiWYKt5cQ9Ps21oXsV5aIYkIPIjUKmeVeXpBN1Fv8Dn-E3INilL6IwQJi9g-KheMMzvxIiI-i1jivOX3EGNfml-XkYJzTA


heidän rikoksistaan Jaanalla on asiaa-ohjelmassa. Käykää katsomassa. Älä usko Ison Omenan 
uhrin kuolemaa ”sairauskohtaukseksi”, ”tapaturmaksi” ja ”kuolemantuottamukseksi” 
(vahingossa aiheutetuksi), älä usko valehtelevaa poliisia, rikollisverkostoon kuuluvan 
oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin valheita, Securitaksen valehtelevaa toimitusjohtajaa. 
Usko tieteeseen: https://www.laakarilehti.fi/ Lääkärilehti - Päinmakuulle rajoittamiseen 
liittyy äkkikuoleman riski (laakarilehti.fi) 
 
POLIISIEN TAINA ÄIJÄLÄN, MATS SJÖHOLMIN JA SYYTTÄJÄ MÄKISEN MINULLE 13.5.2022 
SUUNNITTELEMA ”ÄKKIKUOLEMAN” LAVASTUSYRITYS 
 
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 tähänkin lavastukseen ”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 sinne ei ollut?  
 
Kun lähetimme nuo kysymykset, Äijälä ilmoitti 16.5.2022, että peruvat ”käyntini”, mutta eivät 
siis ole vieläkään 13.1.2023 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 osallistunut Mats Sjöholm, Jari Tuimala ja 
Robin Hulden) yrittivät uudelleen kohdistaa minuun epämääräisen samanlaisen 
”poliisiasemalavastuksen” juhannuksena 2022 ja juuri ennen joulua 19.12.2022. 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 
(hakkauttamisia, kuristamista, potkimista, murha- ja väkivaltakehotuksia).  
 
Viimeksi rehtorien sallimien jengien tappeluissa 15.12.2022 ambulanssi vei yhden 
tappeluissa loukkaantuneen lapsen sairaalaan ja Uutela-Morander sopi Huldenin, Tuimalan, 
Salosen ja Sjöholmin kanssa, että väkivalta naamioidaan ”tapaturmaksi”. Kun tein 
rikosilmoitukset aidoista 20 väkivaltarikoksesta ja 26.5.2021 murhayrityksestä ja 
viimeisimmän rikosilmoituksen 15.12.2022 siitä, että rehtori ja poliisit valehtelivat 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.laakarilehti.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mTHAzyap_AdwlvrEbOLU9FfgDH7PKyCDwGk4U8oXWbMeKQwu19-TKky0&h=AT1gR7p-H14req46CjtmhUzuwtCV58wzOeuE8Ay2QBSEfgm4VSVs5h-c1ANRvL8G0MdhjCSr1QjnDjkSClAjZmWPzPb8Q2DIVO9bZ4fGi7gQK1cbTzOGxArXv86OLnqxqzjgF9q9-63sLPjz4DBB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ARigUk_4ZU1oJ3gBJkjHKa0OkzpCbLQWCKR4mO1Bbr61pvDsqWal4Kx5UmiWYKt5cQ9Ps21oXsV5aIYkIPIjUKmeVeXpBN1Fv8Dn-E3INilL6IwQJi9g-KheMMzvxIiI-i1jivOX3EGNfml-XkYJzTA


kouluväkivaltaa tapaturmaksi, he uhkailemisekseni siis aloittivat tutkinnan, jossa sain 
19.12.2022 pikana käsittelyjonojen ohi olematonta minun rikosta koskevan kuulustelukutsun 
ja ”rikokseni” oli 19.12.2022 ”virkamiesten arvostelu” ja se, että en suostunut valehtelemaan 
kouluväkivaltaa olemattomaksi ja paljastin heidän rikoksiaan. 
 
Välttyäkseni ”kuulustelukutsulta” 19.12.2022 minun olisi siis tullut jättää lapseni hakattavaksi 
ja tapettavaksi ja valehdella koulua väkivallattomaksi verisen 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 eikä sitä 
ennenkään olemassa ja ”kuulustelut” olemattomista rikoksista, oikeiden rikosten 
tutkinnantapot, murhayritykset ja muu väkivalta on toteutettu juuri sen virkamafian 
rikollisuutena.  
 
Kun verkoston paljastin heidän rikoksensa ja esitin Lohjan kaupungille ja virkamiehille 
13.12.2022-15.12.2022 virallisen korvausvaatimuksen ja rikosilmoituksen, heille tuli yhdessä 
uusin kiire 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 
13.5.2022- 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.  
 
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 perusteella kuulusteluun. ”Rikostani” 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 ja pitääkseni lapseni hengissä ja laittaakseni vireille tänä 
vuonna mafiaa vastaan oikeudenkäynnit. 
 
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. Uusin ”kutsu” esitettiin asianosaisasemassa 
olevien (lapseni hakkauttamisen tutkintaa estäneiden) poliisien toimesta 19.12.2022 
tilanteessa, jossa poliisit ja ”erikoissyyttäjä” Mäkinen eivät ole vastanneet toukokuussa 
avustajani esittämään kysymykseen, aikovatko lavastaa keskenään sopimansa 
väkivaltatilanteen, jotta minut olisi saatu sopivasti ”vahingossa” tapettua samanlaisella 
”kuolemantuottamuksella”, jolla Isossa Omenassa pääsee ”ohjeiden mukaisesti” hengestään. 
 
KULTTIJOHTAJA JUHA RUOHOSELLA ON KIDUTUSKULTTI, JOKA ON SOLUTTAUTUNUT 
POLIISIIN JA TOIMINUT SULKON, KUKON, RIIALIN YM. TUTKINNANTAPPOJEN AVULLA 20 
VUOTTA POLIISIEN 
 
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 poliisien muodostavan kultin rikoksia mahdollistavan laajan rikollisverkoston. 
Ruohosten 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 ja virkamafia.fi-sivuiltani 
löytyy 7 äänitettä, joissa Ruohonen esiintyy jumalana, jeesuksena, profeettana ja antaa 
uhreilleen yksityiskohtaisia testamenttauskäskyjä ja muita rahastusvaatimuksiaan.  
Kaikki rikokset kultti toteutti poliisissa toimivien rikoskumppaneidensa (mm. Sulkko, Kukko, 
Äijälä, Heikkilä, Sjöholm) ja erikoissyyttäjä Mäkisen rikosten avulla. Ruohonen on 
soluttautunut poliisiorganisaatioon ja 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, lapseni 
yliajot ja hakkauttamiset, poliisien lavastus- ja murhayritykset, vastaavat vammautumiseeni 
johtaneet Äijälän, 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 raiskaus-, murha- ja väkivaltauhkauksille ja huoraksi ja 
mielisairaaksi haukkumiselle nimenomaan Mäkisen ja em. poliisirikosverkoston 
tutkinnantapporikosten avulla.  
 
He toteuttivat tahallaan jokaisen minuun kohdistuvan rikoksen, niiden tutkintojen estämiset 
ja rikokset myös nimenomaan tappamistarkoituksessa tietoisena aiheuttamastaan 
hengenvaarasta ja kärsimyksistäni ja tavoitteena totuuteni vaientaminen.  
Myös valtamedia uutisoi 4.6.2021 syntyneestä VarsKäO:n päätöksestä ja todisteiden 
paljastamasta Ruohosten ja 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/…/kulttijohtaja-vai…/ 
https://www.mtvuutiset.fi/…/hamaraa-kulttia…/8161606… 
https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000008034478.html 
 
OIKEUSASIAMIES TOTESI JO 2019 LOUNAIS-SUOMEN POLIISIN 
TUTKINNANTAPPOTOIMINNAN LAAJAN RIKOLLISUUDEN 
 
Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen totesi 2019 päätöksellään, että Lounais-Suomen poliisissa 
on jo pitkään 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 kummankin asianomistajan vahingoksi ja laajojen petosrikoskoplien 
auttamisessa rikoksissaan ja rikoshyötyjen hankinnoissaan.  
 
Helsingin Sanomat uutisoi uutisessa (21.8.2019), 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.  
 
Itse olen hankkinut syyttäjä Leena Salovartion 13.12.2022 kirjallisen tunnustuksen, että 
syyttäjät laativat tutkinnantappopäätöksiä kokonaan ilman aineistoja mm. saman Mats 
Sjöholmin ja muiden rikollisten poliisien pyynnöstä. Lisäksi hallussani on poliisien 
väärennysrikosten todisteet, jotka esitin julkisesti mm. Mikko Kemppen podcastissa. Sitten 
niille paljastukseni kohteena oleville poliiseille tulikin kiire ”kutsua” minut 19.12.2022 
poliisiasemalle. En mennyt tapettavaksi. Sen sijaan kävin Mikko Kemppen podcastissa 
erikoislääkäri Matti Wallinin kanssa 19.12.2022 purkittamassa haastattelun, jossa 
paljastamme, että me molemmat jouduimme samanlaisen ”kultin omapoliisi”-rikollisuuden ja 
muun viranomaismielivallan kohteeksi, koska olemme todistajina ja asianomistajia 
kidutuskulttia ja virkamafiaa vastaan ajetuissa oikeudenkäynneissä. Kemppe ilmoittaa, kun 
haastattelumme tulee julkisuuteen.  
 
SYYTTÄJÄT LEIPOVAT POLIISIEN TOIVEIDEN MUKAISIA RATKAISUJA KOKONAAN ILMAN 
AINEISTOJA JA VÄÄRENTÄVÄT ESITUTKINTAMATERIAALIA 
 
Olen 11.1.2023 jättänyt Tapio Mäkistä ja hänen koplaansa koskevan uusimman 
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.  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sss.fi%2F2021%2F05%2Fkulttijohtaja-vai-performanssitaiteilija%2F%3Ffbclid%3DIwAR2MulQgi9OfzDD5SFSJLj5hxMMo10wlSNIy1unkW8uQ0fMQ-e1U6Slq0F4&h=AT0KrFw9ctDqfZ-CLdDZ48fpbdeurt9uXU_sDBroA4f5p5ZB2ZJXmCi-E-utGwocSUBTzIXzB8w_8guFmK92EmuPRQiWqnQ-urt_IzDDZ8eD0SQC0KI2HBX728VToxquPxGZJbp2cVSWzYbv4lXX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ARigUk_4ZU1oJ3gBJkjHKa0OkzpCbLQWCKR4mO1Bbr61pvDsqWal4Kx5UmiWYKt5cQ9Ps21oXsV5aIYkIPIjUKmeVeXpBN1Fv8Dn-E3INilL6IwQJi9g-KheMMzvxIiI-i1jivOX3EGNfml-XkYJzTA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mtvuutiset.fi%2Fartikkeli%2Fhamaraa-kulttia-johtanut-perheenisa-makuutti-uhriaan-ruumisarkussa-ja-painosti-jumalan-rahastolla-kauheudet-paljastuivat-vasta-yrittajanaisen-kuoltua%2F8161606%3Ffbclid%3DIwAR3BmfXA6_DkkFixqgPQ35Rx1GxF6IhTQ5BTKTm-k-8jpn2wbEk9VfJfojY&h=AT2LgiqrnxX_RcR9NtnV9SO0PqCYUBkp7cyi8EzS5gyv5GxyJRvOL8vF8l5TOiGZxbi-ml8TDea7TFA1z0pbkU7YULt3X88YGUukn_j-ClB6f83R5zJ32nz9hJxR2YpI20C1jKVRzZi_Tljp43XD&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ARigUk_4ZU1oJ3gBJkjHKa0OkzpCbLQWCKR4mO1Bbr61pvDsqWal4Kx5UmiWYKt5cQ9Ps21oXsV5aIYkIPIjUKmeVeXpBN1Fv8Dn-E3INilL6IwQJi9g-KheMMzvxIiI-i1jivOX3EGNfml-XkYJzTA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.is.fi%2Fturun-seutu%2Fart-2000008034478.html%3Ffbclid%3DIwAR0FkjWvxx8OBc2f7h3D-OHxnD2FYNUj5l5049E_IONo15K5ECA2IlkAXns&h=AT0A-8rzgzLilo6jYuTyWMhJ0DrhtwEWlL00Zl5oSEZSZ8M57BL8vLWDDsfAiLOwqln1NvH_GRdpWZOxw_E56QxiHK2dsHt8hcfekqYVARTyGDFiUCfQnsS6p1r0LI3Mi69AWlm3OO7GEX-LBhXq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ARigUk_4ZU1oJ3gBJkjHKa0OkzpCbLQWCKR4mO1Bbr61pvDsqWal4Kx5UmiWYKt5cQ9Ps21oXsV5aIYkIPIjUKmeVeXpBN1Fv8Dn-E3INilL6IwQJi9g-KheMMzvxIiI-i1jivOX3EGNfml-XkYJzTA


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 %. 
 
KAIKKI POLIISIEN, MÄKISEN JA VIRKAMAFIA RIKOKSET TOTEUTETAAN RIKOLLISEN 
SALAILUN AVULLA JA VERKOSTON PALJASTAJIA TARVITTAESSA TAPPAMALLA  
 
Syyttäjä aloitti virkarikostutkinnan Itä-Uudenmaan poliisin salailusta 
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008874865.html 
 
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 salaa 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 ja minuun ja lapsiini kohdistettujen 
törkeiden väkivaltarikosten tutkintaa estää tarinoilla ”identtisistä kaksosista” Rauli Salonen, 
joka on jo saanut aiemmin varoituksen laillisuusvalvojilta tahallisesta rikollisesta valehtelusta 
virkatehtävissä. Rauli Salonen siis esti sekä lapseeni kohdistuvan 26.5.2021 murhayrityksen 
tutkinnan että minuun 11.12.2019 kohdistetun murhayrityksen tutkinnan ja todistajien 
kuulemiset ja antoi tutkijalle Jari Koivuselle ohjeen estää tahallaan 26.5.2021 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.  
 
ÄKKIKUOLEMAT JA POLIISIEN LAVASTUKSET PUTKASSA TULEE SELVITTÄÄ 
Suomessa ”kuolee äkilliseen sydänpysähdykseen” putkassa ihmisiä. Lahden putkassa 
kuvatusta videosta näkyy, kuinka poliisit käyvät isolla joukolla maassa makaavan uhrin 
kimppuun ja hakkaavat hänet. Uhri on kaadettu maahan samanlaiseen asentoon 
päinmakuulle, jossa Ison Omenan uhri kuoli ja näissä putkapahoinpitelyissä on lehtitietojen 
mukaan 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. Hakkaajina 
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toimivat poliisit sopivat keskenään uhrinsa pahoinpitelyistä, toteuttavat ne yhdessä, sopivat 
yhteisestä valehtelustaan eli uhrinsa lavastamisesta päälle karkaajaksi ja vakiokaveri 
”erikoissyyttäjä” saapuu aina ”erikoistehtäväänsä” toimittamaan: a) ”kadottamaan” ja 
”vahingossa tuhoamaan” valvontanauhat, jotta uhri voidaan lavastaa ja b) valehtelemaan mitä 
tahansa virkarikossyytteiden estämiseksi ja uhrien lavastamiseksi rikolliseksi. 
Kuinka moni näistä poliisien ”sairauskohtauksiksi” raportoimista on kuollut tosiasiassa 
tappamalla eli hakkauttamalla putkassa, jossa valvontanauhat katoavat tai 
”sydänpysähdyksiin”, joiden syy ei ollut sairaskohtaus, vaan ”ohjeiden mukainen” 
poliisikoulutuksissa ja vartijakoulutuksissa käytetty päinmakuulla tapahtuva väkivalta?? 
 
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.  
 
ÄKKIKUOLEMANI LOHJAN POLIISIASEMALLA JA MINULLE SUUNNITELLLUT MUUT 
LAVASTUKSET  
 
Tätä aivan samaa lavastuskuviota ja vakiotemppuaan rikollisverkoston poliisit Mats Sjöholm, 
Taina Äijälä, Robin Hulden, Jari Tuimala ja syyttäjäksi vaihdettu ”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 siis 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. 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 kuuluu tietenkin korvaukset kotini ja 
työsuhteeni tuhoamisesta.  
 
Kun valitin rikollisesta velkuutuksesta ja vaadin rikosten tutkintaa, he estivät jokaisen 
minuun, perheeseeni ja kulttijutun toiseen todistajaan Walliniin kohdistetun törkeän rikoksen 
tutkinnan, alkoivat organisoida lavastuksiaan ja tekaistuja ”kuulusteluja” minulle ja Wallinille 
kesken testamenttiriidan käsittelyn uhkailu- ja painoistustoimena, käynnistivät organisoidun 
lapsiini ja minuun kohdistetun väkivallan, yrittivät muilutustani epäselviin ”kuulusteluihin” 
poliisin tiloihin ja 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 11.12.2019. Olen aina ohittanut heidän työjononsa. Jokaisessa rikoksessa olen 
todisteiden mukainen uhri. Ainut, jota he ovat jahdanneet, olen minä.  
 
SINÄ VOIT OLLA SEURAAVA, ÄLÄ PASSIIVISENA ANNA VIRKAMAFIAN RIKOSTEN JATKUA 
 



Suomalaiset te saitte aikaan käännöksen sähkölaskutusasiassa ohjeitani noudattamalla. 
Jatketaan siis hyvää duunia yhdessä myös poliisi-, vartija- ja virkamafiarikollisuuden 
lopettamiseksi. Tehkää näin:  
1) Lähetä vaatimus poliisi-, vartijaväkivallan, Tapio Mäkisen koplan ja koko virkamafian 

rikosten tutkinnan käynnistämiseksi. Lähetä rikosilmoitus sähköpostilla osoitteisiin 
valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi 

2) kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, kirjaamo.okv@gov.fi  
3) (oikeuskanslerinvirasto) ja Ison Omenan tutkinnanjohtajaksi ilmoitetulle 

jyrki.kallio@poliisi.fi 
4) 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. Kyse ei ole koulutuksen puutteesta, vaan valvonnan ja puuttumisen puutteesta. 
Kyllä nämä hakkaajat osaavat toimia toisin. He haluavat alistaa ja vahingoittaa uhrejaan, 
koska Mäkiseltä katoilee niitä valvontanauhoja. 

5) Kirjoita myös Securitaksen valehtelevalle toimitusjohtajalle ja muille kansanedustajille ja 
vaadi vastauksia.  

 
Poliisirikosten tutkinta kuuluu Suomessa syyttäjälaitokselle. Järjestäytyneen rikollisuuden 
tutkinta kuuluu KRP:lle. Helsingin poliisinkaan ei kuulu tutkia mitään 
”kuolemantuottamuksena”, kun 16.11.2006 videosta näkyy samojen ”koulutettujen” 
vartijoiden väkivaltaa, jonka vuoksi nainen kuoli 7.1.2023 muka ”ohjeiden mukaisesti” 
toimiessaan. 
 
Kenen ”ohjeiden mukaan” naisen elämä 7.1.2023 päättyi? Kuka vartijat oli kouluttanut ja 
ohjeistanut? Poliisiko, joka toteuttaa systemaattisesti Mäkisen koplan peittelemänä aivan 
samanlaista väkivaltaa, johon uhri Isossa Omenassa kuoli? 
 
TOTUUDELLA JA ELÄMÄLLÄ ON VÄLIÄ 
 
White lives matter, all lives matter! 
Myös totuudella on väliä ja sitä olen Suomessa toteuttamassa henkeni kaupalla. Käy 
painamassa kannatusilmoitus  
Totuuspuolueelle www.totuuspuolue.net ja anna mahdollisuus oikealle totuudelle.  
 
Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
Totuuspuolueen hallituksen puheenjohtaja 
Oikeusturvakeskuksen hallituksen puheenjohtaja 
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