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TÄRKEÄT UUDET PÄIVITYKSET JA RIKOSILMOITUS VARTIJA- JA POLIISIVÄKIVALLASTA 
 
Virkamafia sabotoi tällä hetkellä viestintääni. Siitä voitte päätellä, miten tärkeää viestintää väestölle tuotan. Aiemmin fb:ssä 
postaamani teksti "KENEN OHJEILLA POLIISIT JA VARTIJAT TAPPAVAT?" oli joutunut virkamafian sabotoinnin kohteeksi.  
Tekstini oli aivan kokonainen ja kunnossa, kun postasin sen pari päivää sitten. Julkistamiseni jälkeen siitä oli salaperäisesti 
"kadonnut" loppuosa allekirjoituksineen kokonaan ja se osa, jossa pyydän laittamaan kannatusilmoituksia Totuuspuolueelle. 
Sen loppuosan ovat ilmeisesti virkamafian "faktantarkistajat" käyneet sabotoimassa, kun olen muutenkin jatkuvan 
tietoliikenteen häirinnän kohteena. Huomasin eilen illalla, että tekstini loppuosa oli poistunut ja tekstini siis päättyi jopa kesken 
lauseen.  
 
LUKEKAA JA JAKAKAA! 
 
Päivitin äsken tekstin "KENEN OHJEILLA POLIISIT JA VARTIJAT TAPPAVAT?" kokonaiseksi. Nyt se teksti on taas 
kokonaisuudessaan näkyvissä. Lukekaa se loppuun ja ilmoittakaa, näkyykö se loppuun saakka kaikille (viimeisenä pitäisi näkyä 
allekirjoitukseni) ja jakakaa sitä kaikkialle.  
 
RIKOSILMOITUS POLIISEISTA JA VARTIJOISTA TULOSSA 
 
Teen viikonlopun aikana ja laitan vireille päinmakuulla tapahtuvaa väkivaltaa kouluttaneita poliiseja koskevan 
rikosilmoituksen. Ilmoitan, kun rikosilmoitus on valmiina virkamafia-sivuilla ja toivon, että kaikki suomalaiset yhtyvät 
rikosilmoitukseeni ja ryhtyvät puolustamaan poliisi- ja vartijaväkivallan ja viranomaisvainojen uhreja. Rikosilmoitukseen 
yhtyminen on helppoa ja toivon todella, että suomalaiset siihen yhtyvät.  
 
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 valehdella ja sopia valehtelustaan etukäteen.  
Lahdessa 8 vartijaa raahasi avuttoman uhrinsa putkaan hakattavaksi. Mikään ei selitä eikä oikeuta tätä 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/…/91be24f7-7bf9-457c-a825… 
 
Tässä 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. 
 
POLIISIRIKOSTEN TUTKINTA EI KUULU POLIISILLE, KOSKA ISON OMENAN 7.1.2023 KUOLEMA ON MYÖS POLIISIEN 
RIKOSVASTUULLA TEHTY 
 
Ison Omenan 7.1.2023 vartijaväkivaltaan kuoli turhaan viaton uhri, koska 5 vartijaa aiheutti hänen kuolemansa juuri 
poliisiammattikorkeakoulun kouluttajien ohjeilla. Poliisi ammattikoulun kouluttaja Jari Niemi myönsi eilen lehtihaastattelussa, 
että ei muka "tiennyt", että päinmakuulla painamiseen liittyy kuolemanriski. Hänen ja jokaisen julkista valtaa ja väkivaltaa 
virka- ja vartijatehtävässä kuuluu se tietää. Näissä tehtävissä rikosvastuu ei poistu "tietämättömyyteen" vedoten.  
 
Netistä löytyy järjestyksenvalvojien koulutusmateriaali, jonka kaikki laatijat ovat poliiseja:  
https://www.jarvilakeus.fi/…/Jarjestyksenvalvojan… 
Ohjeen ovat laatineet:  
Ylitarkastaja Pekka Mäkelä Poliisihallitus 
Ylikomisario Jari Kapiainen Poliisiammattikorkeakoulu 
Ylikomisario Ari Taipale Helsingin poliisilaitos 
Ylikonstaapeli Ilari Saarikivi Kaakkois-Suomen poliisilaitos 
Vanhempi konstaapeli Jani Niemi Poliisiammattikorkeakoulu 
Päivitys (31.3.2018) 
 
Juuri Niemi sitten eilisissä lehtihaastatteluissa myönsi, että poliisien ammattikouluttajat ovat kouluttaneet poliisit ja vartijat 
ympäri Suomen käyttämään päinmakuulle painamista, johon uhri kuoli USA:ssa (Gerge Floyd), uhri kuoli Isossa Omenassa 
7.1.2023 ja kahdeksan poliisin tahallaan päinmakuulla hakkaama uhri yritettiin tappaa Lahdessa putkassa ja muita uhreja on 
hakattu vartijoiden ja poliisien törkeillä rikoksilla ympäri Suomea.  
 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/91be24f7-7bf9-457c-a825-3f1be45ca119?fbclid=IwAR3rbANLDLxL_MGzCArMn78eAg1e-oG--q93G_xNVGXmiHDfmLvvaUY3HSk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jarvilakeus.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2FJarjestyksenvalvojan-koulutusmateriaali.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0RCBHvaokOd05P59Car-EBQ8-FqYPEVcYDxBTZ45HNROeIL_o6e4Us3Pc&h=AT2b1VQX0bj_11HYOI6rpD81g5UhLnIH45hEPkf_cbfYVIvUbYX9QFod_OIwFD2ROUTSnlxGZUZwBZNRPM3llqpz3lHyaJu_owFAPgGO6YLdF_GzDhigf8fz77sYGNiEKEsZIQPam3BYxUWBdFMl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3lpsytxDwvVKv_UBxHNdUkxy7YbSQ9xy8Ud6YHbyWyui7A8j2XIPbkGYfN-ZtX-k1gOdTtIJzJb8Pphb4CvR61H1pVXacmqS2oKs_qf63eu4_01D1tyksmMDK7HmBUTJJnM1tleOJdS9AxWgD4rvbbZ7QBkbIcYI48Il84F5f9YDdBc0Wl


Materiaalin ja poliisi Niemen lausuman perusteella koulutusta antaneet poliisit ovat rikoksessa asianosaisasemassa ja osaltaan 
vastuussa 7.1.2023 kuolemasta. Lisäksi aiemmassa päivityksessäni (tekstissä "KENEN OHJEILLA POLIISIT JA VARTIJAT 
TAPPAVAT?") kuvaan, että olen jo kaksi kertaa joutunut Lohjalla samanlaisen päinmakuulla tapahtuneen rikoksen kohteeksi, 
jotka minuun kohdistetut rikokset on siis toteutettu samoilla menetelmillä, joihin nainen 7.1.2023 kuoli. 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.  
Koska poliisit ovat rikosvastuussa ohjeistusten kautta ja muun asiaan liittyvän vastaavan väkivallan kautta, Ison Omenan 
rikoksen tutkinta ei edes kuulu poliisille poliisin osallisuuden vuoksi, vaan valtakunnansyyttäjänvirastolle, jolla poliisirikosten 
tutkinta ja myös Tapio Mäkisen rikosten syyttämisvelvoite kuuluu. 
 
VETOAMINEN TIETÄMÄTTÖMYYTEEN EI POISTA POLIISIEN JA VARTIJOIDEN RIKOSVASTUUTA EIKÄ 
TIETÄMÄTTÖMYYDESTÄ OLE EDES KYSE 
 
Black Lives Matter-mielenilmauksiin osallistui myös poliiseja. Näin ollen poliisit ovat varmasti tienneet, että 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 menetelmänä kielletty jo 10 vuotta kaikissa Suomen sairaaloissa. 
Virkarikoksissa tietämättömyys ei ole koskaan rikosvastuun poistamisperuste, koska virkaan ja vartijan tehtävään kuuluu aina 
selonottovelvoite ja velvoite tietää.  
 
NAISEN KUOLEMAAN JOHTANUT VÄKIVALTA JA POISTAMINEN EI OLLUT SALLITTUA EDES POLIISIN KIRJALLISEN 
KOULUTUSMATERIAALIN MUKAAN 
 
Jari 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. 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.  
 
Ohjeessa todetaan poistamisperusteet seuraavasti:  
"Järjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa toimialueeltaan henkilö, joka: 
1) päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä; 
2) vaarantaa turvallisuutta; 
3) uhkaavasti esiintyen, meluamalla, väkivaltaisuudella taikka muulla käyttäytymisellään 
häiritsee järjestystä; tai 
4) oleskelee alueen yleisöltä suljetussa osassa ilmeisen oikeudettomasti." 
Videomateriaalista 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. 
Epäselväksi ja pelkkän epämääräisen poliisin ja vartijoiden keksimän väitteen varaan jää väite siitä, että nainen olisi 
aiheuttanut "häiriötilanteen". Mistä häiriöstä tarkkaan ottaen on ilmoittanut, kuka ilmoittanut ja onko mitään oikeaa 
häiriötilannetta olemassakaan? 
 
KUN POLIISIEN OHJEILLA TAPETAAN, SE EI OLE POLIISIASIA 
 
Poliisi Jari Niemi on myöntänyt kouluttaneensa kiellettyjä, kuolemaan johtavia kiinniottomenetelmiä vartijoille. Hänen 
osuutensa ja muiden poliisien osuus ohjeissa näkyy ohjeen etusivulta ja ohje on myös netissä nähtävissä. 
Niemen julkinen lausuma 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. 
 
Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
Totuuspuolueen hallituksen puheenjohtaja 
Oikeusturvakeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja 

https://www.facebook.com/jaana.pedersen.7?__cft__%5b0%5d=AZVjGxqxl6TxoLZPaxneKvh0Tgv50_TvFdmTVB5XpLj2rctAndl2F-9ZFig71FnhV400gV0PZVZoxLdalqOowUFcrTmwTE4P8asn3O92l4BObyDa0q586SFeUZkEqW-5MZDYzHB4ah1EeAhFxfwuwP0TdTnuzykF2ehDXNFkjlmBbg&__tn__=-%5dK-R
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Törkeä pahoinpitely putkassa? Tämä video haluttiin salata 

Syyttäjän salaama putkatallenne Lahden poliisiaseman väkivaltatilanteesta on vihdoin annettu julk 
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