
ERIKOISSYYTTÄJÄ TAPIO MÄKISEN JA VIRKAMAFIAN LAAJA RIKOLLISUUS 
  
Tein tänään aiemmin laajan paljastuksen poliisien ja virkamafian rikollisuudesta ja vartija- ja 
poliisiväkivallan tahallisuudesta, laajuudesta ja peittelystä.  
Suomalaiset, alkakaa toimintaan! 
 
Vaatikaa erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen ja poliisien törkeiden rikosten rikostutkinnan 
käynnistämistä, viraltapanoa ja vangitsemista. Mäkinen on ollut tahallaan mahdollistamassa 
putkahakkaamisia, poliisiväkivaltaa, törkeitä petos-, virka- ja väkivaltarikoksia ja myös juuri 
sellaista raakaa laitonta väkivaltaa, jota vartijat Suomessa ovat toteuttaneet ainakin 2006-2023 
ja poliisi vieläkin kauemmin.  
 
Mäkinen on ollut mahdollistamassa ja peittelemässä juuri sellaista väkivaltaa, jota valehdellaan 
tutkinnanjohtaja Jyrki Kallion ja Securitaksen toimitusjohtaja Mikkosen lehtihaastatteluissa 
2023 muka "ohjeiden mukaiseksi", vaikka niiden vuoksi kuoli nainen 7.1.2023 ja päinmakuulle 
painaminen on ollut 10 vuotta kielletty Suomen sairaaloissa juuri siksi, että on olemassa 
lääketieteelliset todisteet niiden otteiden aiheuttamista kuolemista. 
 
KYSYMYKSET SECURITAKSEN JA AVARNIN JOHDOLLE, POLIISILLE JA MÄKISELLE 
 
1) MIKSI Jyrki Kallio päätti tutkia vartioiden laittomilla otteilla 7.1.2023 kauppakeskuksessa 

aiheutettua naisen kuolemaa vain "kuolemantuottamuksena" eikä tappona, vaikka 
vartijoiden kuuluu tehtävässään tietää, että päinmakuulle heittäminen ja etenkin pitkään 
siinä asennossa pitäminen johtaa uhrin kuolemaan? 

2) Miksi tutkinnanjohtaja, Länsi-Uudenmaan poliisi ja Securitaksen "rehti" toimitusjohtaja 
kiirehtivät yhdessä valehtelemaan, että 7.1.2023 videolta ei muka näy mitään kuolemaan 
johtavaa tapahtumaa, vaan muka näkyy "ohjeiden mukaista toimintaa"? 

3) Miksi he jättävät kuitenkin kertomatta, KENEN ohjeilla se 7.1.2023 tappaminen 
tehtiinkään? Mihin ja kenen ohjeilla nämä vartijat on siis koulutettu heittämään uhri juuri 
päinmakuulle eli asentoon, jossa uhri kuolee lähes pomminvarmasti? 

4) Miksi he jättävät yksilöimättä, kuka vartijat väitetysti ohjeisti ja mikä ohje ja missä annettu, 
vaikka julkisesti esittävät "ohjeistuksen mukaisesti toimimisesta" väitteitä tilanteessa, jossa 
se väitetty "ohjeiden mukaisuuden" uhri kuoli ja vastaavan "ohjeistuksen mukaisen" 
poliisin putkahakkaamisen uhria elvytettiin Lahdessa? 

5) Onko Suomessa vartija- ja poliisikoulutuksessa tosiaan käytössä ohje päinmakuulle 
heittämisestä, vaikka Suomen sairaaloissa sama ote on ollut kuoleman aiheuttamisen 
estämiseksi ehdottomasti kielletty jo 10 vuotta? 

6) Jos poliisissa ja vartiointiyrityksissä on ohje päinmakuulle heittämisestä ja siinä kiinni 
pitämisestä kuolemaseuraamuksista piittaamatta, onko poliisissa ja vartiointialalla 
väitetysti käytössä sellainen ohjeistus a) kirjallisena vai b) suullisena vai valehtelevatko 
vain Securitaksen johtaja ja tutkinnanjohtaja Kallio tahallaan? 

7) Jos päinmakuulle pakottamisen ohje (tappamisohje) on käytössä poliisien ja vartioiden 
koulutuksessa, kuka sen laati, minä päivänä ja milloin sitä on viimeksi päivitetty, kuka 
päivitti ja kenen virkavastuulla kaikkiaan "ohjeiden mukainen kuolema" 7.1.2023 toteuttiin 
ja Lahdessa putkassa lähes toteutettiin? 

8) Miksi erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen on niin erikoisessa syyttäjäntehtävässä, että se on 
päinvastainen laillisuuteen nähden eli Mäkinen tilataan aina paikalle, kun tarvitaan 
putkahakkaajien lavastaminen uhreiksi, hakatun uhrin lavastaminen rikolliseksi ja 
valvontanauhojen katoamistemput rikosten toteutus- ja peittelytarkoituksessa? 



9) Miksi virkarikosten tutkinta ei ole Suomessa normaalia, vaan tarvitaan Tapio Mäkinen ja 
valvontanauhojen katoamista ja laitonta salailua, jotta rikolliset saadaan valehdeltua 
uhreiksi, uhrien lavastamiset putkahakkaamisissa ja estettyä ketään oikeaa rikollista 
joutumasta koskaan rikos- ja korvausvastuuseen? 

10) Miksi poliisin laillisuusvalvojaksi valittiin Keijo Suuripää, joka on itse kunnostautunut 
rikosten tekemisessä ja tuomittu lahjusrikoksista?  

11) Miksi muka-laillisuusvalvonta on varmistettu poliisi- ja syyttäjälaitoksessa valitsemalla 
tahallaan "erikoissyyttämiseen" (valehtelua, todisteiden hävittämistä ja rikostutkinnan 
estämistä varten) ja laillisuusvalvonnan tahalliseksi estämiseksi kaksi emäkelmiä  
A) Tapio Mäkinen, jolla kuuluisi olla pitkä vankeustuomio 
B) B ) Keijo Suuripää, joka on jo valmiiksi lahjuksista tuomittu eli jonka voi lahjoa 

valehtelemaan ja peittelemään rikoksia, joita Mäkinen peittelee tuhoamalla 
valvontanauhatodisteita? 

12) Poliisilakimies Keijo Suuripää ja Tapio Mäkinen ja sadat poliisit ja syyttäjät ovat vastuussa 
siitä, että poliisi- ja syyttäjäorganisaatiot väärentävät ja tuhoavat todisteita, sopivat 
tutkinnantapoista, lavastavat uhrejaan ja myös hakkauttavat sadistisesti uhrejaan ja 
valehtelevat hakkaamisten ja tappojen paljastuttua sitä "ohjeiden mukaiseksi" toiminnaksi. 
Miksi et olisi suomalaisena mukana minun takanani vaatimassa heitä rikos- ja 
korvausvastuuseen virkamafian lopettamiseksi? 

 
Suomessa on tapana alistua. Älä alistu enää. Elämälläsi on merkitystä ja totuudella on 
merkitystä, jotta pysytte hengissä ja virkamafia joutuu vankilaan. Yhdessä voimme mafian 
rikokset lopettaa.  
 
USKONTO, SANANVAPAUS JA PERUSOIKEUDET 
 
Suomessa kuoli Turun torilla matun veitsihyökkäyksessä ihmisiä, jotka olivat mm. jakamassa 
uskontonsa materiaalia. Päivi Räsänen joutui valtakunnan vainoajan Raija Toiviaisen tiimin 
tekaistun syytteen kohteeksi siteerattuaan Raamattua. Sama Toiviainen on ollut vuosia mukana 
törkeiden virka- ja petosrikosten mahdollistajana eli osa virkamafiaksi kutsumaani verkostoa. 
Myös Ison Omenan uhri lehtitietojen mukaan olisi poistettu Helluntai-seurakuntaan kuuluvan 
informaation jakamisen vuoksi. Elisa Palonen joutui polisien ja syyttäjien suojeluksessa vuosia 
toimineen Juha Ruohosen johtaman uskonnollisen huijauksen ja rahastuksen kohteeksi. Joku 
yritti polttaa seurakuntalaisia joulukuussa 2022 kirkkoon epäselvissä olosuhteissa. Miksi 
rikoksia on alettu kohdistamaan kristittyihin kohdistettuina ja Raamattua pitämään 
"rikoksena"?  
 
Kaikki rikokset ja myös globaalit rokotemurhat on toteutettu systemaattisen salailun, 
todistelun estämisen ja tutkintojen estämisen ja laittoman sensuurin avulla. Poliisien 
toteuttamat törkeät rikokset mahdollistetaan estämällä niiden tutkinta ja erikoissyyttäjä 
Mäkisen ym. muodostaman verkoston rikoksilla, joissa "totuus" laillisuudesta syntyy 
valehtelemalla virkatehtävässä ja tuhoamalla valvontanauhoja.  
 
LEMPOLAN HYÖKKÄYS 21.4.2022, HYÖKKÄYKSET 18.2.2021 ja 27.4.2021 VARSINAIS-
SUOMEN KÄO:SSA JA VALVONTANAUHOJEN LAITON SALAILU  
 
Minun ja lapseni kimppuun hyökkäsi 18.2.2021 Varsinais-Suomen käräjäoikeuden aulassa 
Lise-Lotte Hellöre, hänen asiamiehensä AA Mika Kivikoski ja sen jälkeen he sopivat Tarja 
Melakari-nimisen rikoskumppaninsa kanssa minun lavastamisesta kimppuun hyökkääjäksi. 



Poliisit, laamanni Martti Juntikka, käräjätuomari Hanna Väliaho, Johanna Ilmanen ja Pasi 
Kettula salailevat edelleen laittomasti valvontanauhoja, jotka minulla on ehdoton oikeus saada 
ja joista minuun ja lapseeni kohdistettu rikos selvänä näkyy. Hyökkäys ja laittomat uhkaukset 
toteutettiin, jotta en uskaltaisi todistaa Hellöreä vastaan oikeudenkäynnissä hänen 
vastapuolensa Matti Wallinin todistajana. Sama käräjätuomari Hanna Väliaho oli ujuttanut 
salaa kulttijohtaja Ruohoselle Wallinin terveystietoja eli toteutti virka- ja salassapitorikoksen.  
Käräjätuomari Pasi Kettula on ollut jo 2007 mukana verkostossa, jossa Kettula käy 
"tilausrikollisena" mm. AA Heikki Saksan kanssa poliisien ja laamannien suojeluksessa 
toteuttamassa uhreihin kohdistettuja törkeitä rikoksia. Koko kopla olisi tullut vangita jo vuosia 
sitten. Heistä kumpikin osallistui lapsiini kohdistettujen rikosten ja myöhemmin minuun 
kohdistettujen törkeiden rikosten toteutuksiin.  
 
Olin Wallinin kanssa 27.4.2021 todistajana ja asiantuntijakuultavana kulttijohtajaa ja hänen 
perhettään vastaan ajetussa testamenttiriidassa ja Ruohonen levitti potilastietoja 
kostotoimena estääkseen todisteluamme.  
 
Kun se ei auttanut eli jatkoimme Wallinin kanssa todistajina, Ruohosen "omapoliisi"-kopla alkoi 
toteuttamaan minuun kohdistamaansa kidutusrikoksia, lapseni päälle yritti 26.5.2021 joku ajaa 
autolla toteuttamalla identtisen rikoksen, jollainen jo toiseen lapseeni oli 2013 kohdistettu ja 
lavastamaan meille "kuulustelujaan" ja lavastettuja "vainoamis"-syytteitä. Wallin sai selville 
syksyllä 2022, että esitutkintamateriaalia olivat poliisit väärentäneet vähintään 185 kertaa. 
Minä selvitin poliisien Äijälän, Uskin, Sjöholmin, Salosen, Huldenin, Riialin, Sulkon, Kukon, 
Kempin, Aaltosen, Anttilan, Mamian, Heikkilän, Sulkon, Kukon, Myöhäsen, Puputin, 
LähiTapiolan petosverkoston, tuomarien, lohjalaisvirkamiesten, asianajaja Baarmanin, Saksan, 
Suveksen ja Henrikssonin ym. väärennykset ajalta 2001-2023. Sitten minut 2019 hakattiin, 
jotta olisin hiljaa (tai kuollut) ja lasteni hakkaamiset ja yliajot aloitettiin jo 2002.  
 
Minun, lapseni ja hänen isänsä kimppuun hyökkäsi 21.4.2022 Lempolan kauppakeskuksessa 
selvänä tilaustyönä meille tuntematon nainen, joka näkyy valvontakameroissa. Kun soitin 
hätäkeskukseen parkkipaikalta, poliisit Mamia ja Sjöholm hakeutuivat siihenkin juttuun 
"tutkijoiksi" eli toteuttamaan rikoksiaan. Heidän tutkinnassaan he estivät hätäkeskusäänitteen 
liittämisen esitutkinta-aineistoon, estivät kuulemiseni, jokaisen todisteen kuulemisen ja 
alkoivat salailemaan valvontanauhoja. Kun hätäkeskusnauhasta kuuluu minun ja perheeni 
olevan uhrit (eikä mikään uhri siis ole tuo nainen) ja valvontanauhoista näkyy sama ja paikalla 
ollut assistenttini ja pariskunta näkivät kaiken ja ilmoitin heidät todistajiksi, tapahtui 
seuraavaa: 
 
1) Mamia ja Sjöholm jättivät hätäkeskusäänitteiden liittämisen esitutkinta-aineistoon ja 

salailevat valvontanauhoja sellaisen lainkohdan perusteella, joka ei edes koske niitä 
valvontanauhoja. Minuun kohdistetussa tilaustyönä 11.12.2019 tehdyssä hakkauttamisessa 
toteutettiin samaa rikosta. 

2) Sjöholm laati esteellisenä (asianosaisasemassa tutkittavassa asiassa) syyttäjälle Leena 
Salovartiolle pyynnön, että tutkinta estetään ja valehteli kaikki tapahtumat päinvastaiseksi.  

3) Salovartio 29.11.2022 esti tutkinnat Sjöholmin pyynnön mukaisesti. Hän on 13.12.2022 
kirjallisesti myöntänyt tehneensä päätöksen kokonaan ilman asiakirjoja ja 
valvontanauhoihin ja hätäkeskusnauhoihin perehtymättä.  

4) Myös VarsKäO:ssa salaillaan edelleen nauhoja, joista minuun ja lapseeni kohdistuva 
18.2.2021 rikos näkyy.  



5) Tutkinnantappoverkoston yksi päätekijöistä Markku Kukko ja Jari Riiali estivät 
käräjätuomarin salassapitorikoksen tutkinnat valehtelemalla Väliahon tehneen muka 
päätöksen, vaikka Väliaho itse ilmoitti vaan lähettäneensä Ruohoselle laittomasti salassa 
pidettäviä tietoja ja valehtelee potilastietoja "julkisiksi". Poliisin valehteluun perustuva 
29.11.2022 tutkinnantappo on "sattumoisin" tehty ihan samana päivänä kuin rikollisen 
poliisin Mats Sjöholmin esityksestä kokonaan ilman aineistoja syntynyt Salovartion 
29.11.2022 tutkinnantappo.  

6) Poliisi Rauli Salonen estää opettaja Sari Salosen ja muiden lohjalaisvirkamiesten samaan 
lapseeni kohdistetun silmittömän kouluväkivallan ja 26.5.2021 murhayrityksen tutkintaa 
ja siinä valvontanauhat tuhottiin tahallaan valehtelemalla lapseeni kohdistettua autolla 
yliajamalla tapahtuvaa murhayritystä "tavanomaiseksi liikehdinnäksi koulun pihalla" 
(sitaatti lakimies Mikko Kuosmasen tekstistä). Kumpikin Salonen salailee, miksi heillä on 
sama sukunimi tässä tutkinnassa.  

7) Erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen laati poliisi Jasper Uskin esittelystä 18.5.2022 päätöksen, 
jossa he valehtelevat heille toimittamani 56-sivuisen ja 18-sivuisen rikoksentekijälistan 
vastaisesti rikosilmoitukseni koskeneen muka "tuntemattomiksi jääneitä ryhmiä", vaikka  
A) kukaan ei ollut tuntematon 
B) Lempolan 21.4.2022 hyökkäyksen toteuttaneen naisen valokuvan toimitin heille ja 

muutkin kuvat ja kuvakaappaukset 
C) Se lista koski myös heitä itseään ja kymmeniä verkoston poliiseja, syyttäjiä, tuomareita, 

Lohjan kaupungin virkamiehiä, Ruohosten kulttia ja LähiTapiolan lakimiehiä, asianajajia 
ja johtajia. 

 
Samassa 18.5.2022 tutkinnantappopäätöksessä Mäkinen ja Uski ja vastaavissa "ratkaisuissa" 
poliisit Äijälä, Sjöholm, Sulkko, Kukko, Mamia, Heikkilä, Laitinen ym. valehtelevat minuun 
kohdistettuja poliisien ja syyttäjien tutkinnantappojen avulla toteutettuja raiskauskehotuksia, 
murhayrityksiä ja raakaa väkivaltaa "hyväksyttävänä", koska olen julkisuuden henkilö. Saako 
siis poliisin ja Mäkisen mielestä julkisuuden henkilön esim. Marinin, muut poliitikot, 
iskelmätähdet tappaa, raiskata ja hakata pelkästään sillä perusteella, että ovat julkisuuden 
henkilöitä vai koskeeko se tapetuksi, hakatuksi ja raiskausten kohteeksi alistaminen vain 
minua? 
 
TOTUUDELLA JA ELÄMÄLLÄ ON VÄLIÄ 
 
White lives matter, all lives matter! 
 
Myös totuudella on väliä ja sitä olen Suomessa toteuttanut ja toteuttamassa edelleen henkeni 
kaupalla, hakattuna ja poliisien kiduttamana. Kun musta mies kuoli Yhdysvalloissa ihan 
vastaavan päinmakuulle heittämisen ja poliisiväkivallan seurauksena, jollaista näkyy Lahden 
putkassa ja Isossa Omenassa 7.1.2023 videolta, pääministeri Marin oli niin kovasti mukana 
puolustamassa ulkomailla kuolleen mustan miehen oikeuksia ja vain niitä. Suomeen Marin 
lietsoo sotahulluna sotaa, toteuttaa törkeitä sota- ja valtio- ja maanpetosrikoksiaan saman 
poliisin suojeluksessa, joka näitä ”ohjeiden mukaisia” kauppakeskustappoja ja 
putkahakkaamisia ja tutkinnantappoja toteuttaa.  
 
Kun musta mies kuoli USA:ssa poliisiväkivallan uhrina, alkoivat mellakat ja isot 
mielenosoitukset ympäri maailmaa, myös Suomessa Black lives matter-teemalla. Kun 
valkoinen nainen kuoli aivan samalla tavalla Suomessa ja oman maamme kansalaisia poliisit 
hakkaavat ja hakkauttavat Suomessa putkassa ja metsissä , miksi se valkoisten ja naisten 



tappaminen Suomessa ei aloita white lives-matter teemalla vastaavia mellakoita Suomessa ja 
muualla? Missä on Marin? Hän ei marssi suomalaisten oikeuksien puolesta, vaan käy sopimassa 
lisää sikamaisia Suomen tuhontaohjeita Davosissa ulkomaisena marionettina saadakseen 
sovittua sodan Suomeen ja loputkin suomalaiset tapettua.  
 
BLM-mellakoinnin kohteena oleva musta mies sai kuolemallaan huomiota uhrina. Miksi sama 
ei tapahdu (edes Suomessa järjestettävinä mielenosoituksina), kun valkoinen uskova nainen 
kuoli 7.1.2023 Suomessa aivan samalla tavalla päinmakuulla, jolla musta mies kuoli ja joku 
meinasi kuolla Lahden putkassa poliisiväkivallan uhrina Suomessa? 
 
Tue kaikkia poliisi- ja vartijaväkivallan ja viranomaismielivallan uhreja Suomessa! Tue myös 
minua ja lastani, jotka olemme Suomessa poliisiväkivallan, Mäkisen 
hakkauttamisorganisaation väkivallan, virkamafian ja valtiojohdon vainon ja laajan törkeän 
rikollisuuden kohteena. Auta minua selvittämään 21.4.2022 Lohjalla Lempolan 
kauppakeskuksessa kimppuuni hyökänneen naisen henkilöllisyys, jota poliisit Simo Mamia, 
Mats Sjöholm, Taina Äijälä, Niina Heikkilä, Jasper Uski ja erikoissyytäjä Tapio Mäkinen 
laittomasti salailevat estääkseen minua laittamasta naista vastaan kannetta ja 
asianomistajasyytettä vireille.  
 
Kun laitoin 14.10.2021 fb:ssä selvitysvaatimuksen henkilöistä, joita tutkinnantappaja Rauli 
Salonen valehteli "identtisiksi kaksosiksi" estääkseen lapseeni 26.5.2021 kohdistetun 
murhayrityksen selviämisen, sain juuri fb-julkistuksella haltuuni materiaalia, joista suoraan 
näkyy, että Salonen valehtelee eivätkä identtisiksi väitetyt tekijät ole identtisiä.  
Tässä viestissä on kuva naisesta, joka hyökkäsi 21.4.2022 lapseni, hänen isänsä OTT Petter 
Kavoniuksen ja minun kimppuun selvänä tilaustyönä Lohjalla Lempolassa. Lisäksi tässä 
tiedotteessani on valokuva syyttäjä Tapio Mäkisestä, joka salailee naisen nimeä minulta 
itseltäni yhtä epärehellisten poliisien kanssa, jotta en saisi vireille asianomistajasyytettä naista 
vastaan. Jos tiedät, kuka nainen on, ota minuun yhteyttä p 040 744 2173 tai yv:nä tai 
sähköpostilla jaana.pedersen@hotmail.com  
 
Käy painamassa kannatusilmoitus Totuuspuolueelle www.totuuspuolue.net ja anna 
mahdollisuus oikealle totuudelle.  
 
Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
Totuuspuolueen hallituksen puheenjohtaja 
Oikeusturvakeskuksen hallituksen puheenjohtaja 

 

mailto:jaana.pedersen@hotmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.totuuspuolue.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ur4w-dwgNji2jC9po4qu8-gkgkhfvJX5bB58X2kykbfKzO1bdAVXx0GE&h=AT2rXpBlRKcUF3Au_XHXjGYkQ4J-j9mKU11ukCSVAXVwcKwgdLUtZtJrZuPAwatKoo-sGWCKFZZXZvT6QamM_uXdb8L5OnIMVOrUltOAWJShfhBJttZMKtN8YJfDLUU20BIdiQ22DkYx8ScubTPm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1zYRzKt61u3mnVaa4kVUV1VXznnH5oFQEw6wzP80IR4CaOWV2L-DAdBye3QFIqWblpyECwNwbMlqwFG654eVUgcetXuzm-Mz1WNllAOeNd5mVT2uDrqw7NjTfVYfyzbxdfUmKHzoP4L5biCjG2UgfJDvnGVjROn5zXAG6DoDCTx9zOIV4_
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3417333331838160&set=pcb.3417351071836386&__cft__%5b0%5d=AZUWZ3EsTGJSb2bgUtuHSwlzf3W6-7samIVkhfHP3f9As64n3c1EBxA6iMrHGz8uHlD8BOYxkTbj_o8_QljT8gwv9ohZ4IgIH5ezVhgI51rwmshxDTrxjVYPXcD2C2V6auTd1CNVAbqx41bIrrd_CqaIwnqz-0k-SDuPAMSlL-4J9w&__tn__=*bH-R


 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3417333331838160&set=pcb.3417351071836386&__cft__%5b0%5d=AZUWZ3EsTGJSb2bgUtuHSwlzf3W6-7samIVkhfHP3f9As64n3c1EBxA6iMrHGz8uHlD8BOYxkTbj_o8_QljT8gwv9ohZ4IgIH5ezVhgI51rwmshxDTrxjVYPXcD2C2V6auTd1CNVAbqx41bIrrd_CqaIwnqz-0k-SDuPAMSlL-4J9w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3417333331838160&set=pcb.3417351071836386&__cft__%5b0%5d=AZUWZ3EsTGJSb2bgUtuHSwlzf3W6-7samIVkhfHP3f9As64n3c1EBxA6iMrHGz8uHlD8BOYxkTbj_o8_QljT8gwv9ohZ4IgIH5ezVhgI51rwmshxDTrxjVYPXcD2C2V6auTd1CNVAbqx41bIrrd_CqaIwnqz-0k-SDuPAMSlL-4J9w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3417333341838159&set=pcb.3417351071836386&__cft__%5b0%5d=AZUWZ3EsTGJSb2bgUtuHSwlzf3W6-7samIVkhfHP3f9As64n3c1EBxA6iMrHGz8uHlD8BOYxkTbj_o8_QljT8gwv9ohZ4IgIH5ezVhgI51rwmshxDTrxjVYPXcD2C2V6auTd1CNVAbqx41bIrrd_CqaIwnqz-0k-SDuPAMSlL-4J9w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3417333331838160&set=pcb.3417351071836386&__cft__%5b0%5d=AZUWZ3EsTGJSb2bgUtuHSwlzf3W6-7samIVkhfHP3f9As64n3c1EBxA6iMrHGz8uHlD8BOYxkTbj_o8_QljT8gwv9ohZ4IgIH5ezVhgI51rwmshxDTrxjVYPXcD2C2V6auTd1CNVAbqx41bIrrd_CqaIwnqz-0k-SDuPAMSlL-4J9w&__tn__=*bH-R


 
 

 
137Maija-liisa Lindroth, Tomi Ruuth ja 135 muuta 
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