
ISO OMENA JA JÄRJESTÄYTYNYT VIRKAMAFIARIKOLLISUUS 
 
Olen laittanut juuri äsken 16.1.2023 vireille alta selviävän laajan rikosasian, joka koskee 
1) Ison Omenan uhrin kuolemaa ja väitettyä kouluttajina toimivien poliisien 

"tietämättömyyttä" tappavien otteiden ohjeistajina 
2) Laajaa poliisi-, syyttäjä- ja oikeuslaitoksessa toimivaa järjestäytynyttä rikollisuutta, joka 

törkeiden putkassa, kauppakeskuksissa, rautatieasemilla ja metsissä tapahtuvien 
hakkauttamisten lisäksi toteuttaa murhayrityksiä vakiomenetelmillä oikeudenkäynneissä 
kuultavien uhkaamiseksi, väärentää esitutkinta-aineistoa ja avustaa törkeissä petoksissa 
laajoja rikollisverkostoja.  

 
Olen myös tehnyt tutkinnan siirtovaatimuksen, koska poliisien osallisuuden vuoksi tutkinta 
kuuluu suorittaa valtakunnansyyttäjänviraston ja oikeuskanslerinviraston johdolla eikä 
paikallispoliiseissa.  
 
Laitan huomenna rikosilmoituksen julkiseksi www.virkamafia.fi-sivuille ja lähetän ja julkistan 
65 todistetta.  
 
Kaikki poliisien ja vartijoiden rikokset johtuvat valvonnan puutteesta eikä koulutuksen 
puutteesta. Kyse on nimenomaan laajasta järjestäytyneestä rikollisuudesta, jota toteuttavat 
poliisit, syyttäjät ja tuomarit, koska esim. erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen voi aina tilata 
tuhoamaan ja salailemaan laittomasti tahallaan valvontanauhat ja hätäkeskusäänitteet siinä 
tarkoituksessa, että poliisien toteuttamat hakkaamiset ja muut rikokset peitellään. Lisäksi 
heillä on systeemit tutkinnantapporikoksiin ja uhrien lavastuksiin.  
 
Nyt lähden nukkumaan, jotta pysyn virkamafian rikosten paljastajana hengissä. Huomenna 
tulee lisää informaatiota.  
 
Lohja 16.1.2023 
Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
Totuuspuolueen hallituksen puheenjohtaja 
Oikeusturvakeskuksen hallituksen puheenjohtaja  
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Aihe: Ison Omenan 7.1.2023 rikoksen ja siihen liittyvien rikosten lisätodisteet RL 6:5 §:n 2 
momentin järjestäytyneesta rikollisuudesta ja tutkinnan siirtovaatimus 
Rikosilmoitus ja tutkinnan siirtovaatimus 
 
Teen tällä viestillä ja sen liitetiedostolla rikosilmoituksen ja vaatimuksen, joka koskee Ison 
Omenan 7.1.2023 vartijaväkivallan tutkintaa. Tarkemmat perustelut löytyvät liitteenä 
olevasta rikosilmoituksestani. 
 
Poliisi Jani Niemi on julkisesti myöntänyt, että vartijoiden koulutuksissa on käytetty tappavia 
menetelmiä. Se ei kuitenkaan johdu tietämättömyydestä, kuten Niemi väittää.  
 
Rikosilmoituksestani ja sen todisteista ilmenee, että poliisi- ja vartijaväkivalta on tahallista ja 
osa järjestäytyneen rikollisryhmittymän toimintaa (RL 6:5 § 2 mom.). 
 
Ison Omenan uhriin, putka- ja metsähakkauttamisiin vartija- ja poliisiryhmissä etukäteen 
sovituilla rikoksilla sekä minuun ja lapsiini uhreina kohdistetuista väkivaltarikoksista, niihin 
liittyvistä muista rikoksista ja niiden tutkinnan estämisestä tulee käynnistää rikostutkinta, 
jossa tutkinnanjohtaja ei ole poliisi eikä rikosilmoituksen otsikossa 44 luetteloitu syyttäjä, 
vaan tutkintaa johtaa oikeuskanslerinvirasto ja valtakunnansyyttäjänvirasto  
Rikosilmoitukseni ja rikosasian materiaali on liitettävä sisäministeri Mikkosen ja 
opetusministeri Anderssonin käynnistämään selvitykseen poliisi- ja vartijaväkivallasta.  
Lisäksi tutkinta tulee laajentaa henkirikosten yrityksiä, törkeitä petoksia ja RL 6:5 §:n 2 
momentin rikollisryhmittymiä koskevaksi poliisi- ja syyttäjärikosten ja siihen kytköksissä 
olevan törkeän ja laajan rikollisuuden tutkinnaksi.  
 
Poliisin osallisuuden vuoksi Ison Omenan rikoksen ja siihen liittyvän laajan poliisien ja 
syyttäjien järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta ei kuulu poliisille, vaan 
valtakunnansyyttäjänvirastolle 
 



Li Andersson toteaa 9.1.2023 julkisena lausuntonaan: "Kansan – Ylimitoitettu voimankäyttö ja 
väkivalta ovat erittäin vakava yhteiskunnallinen ongelma. Tilanteen vakavuus on 
ymmärrettävä yritysten johdossa. Nyt tarvitaan konkreettisia toimia, joilla firmat varmistavat 
alan asiallisen toiminnan."  
 
Kun poliisien ohjeilla tapetaan, se ei ole poliisiasia eikä tutkintaa edes saa toteuttaa poliisi. Se 
on rikosasia, jossa vartijoita kouluttaneet, koulutuksen virheet 7.1.2023 teon jälkeen siihen 
liittyen myöntäneet poliisit ovat asianosaisia ja tutkinta Ison Omenan 7.1.2023 kuolemassa on 
myös poliisirikoksen tutkinta, jossa tutkinnanjohtajana ei voi koskaan toimia poliisi.  
Tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä aina poliisirikoksissa ja jokaisessa rikoksessa, jossa on 
poliisi osallisena.  
 
Olen yksi poliisien ja erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen johdolla toimivan järjestäytyneen 
rikollisryhmittymän uhreista. Rikosilmoituksessa on todisteena valokuvia minuun 11.12.2019 
kohdistetusta väkivallasta, joka toteutettiin "poliisien kouluttamilla ohjeilla" ja lisäksi 
rikosilmoituksessa kuvatuilla kidutusrikoksilla. Rikosilmoituksesta selviää yksityiskohtaisesti, 
miten rikokset on toteutettu ja miten lainvastaisesti verkoston "ratkaisuja" on 
tutkinnantapoissa ja lavastuksissa tehtailtu asiakirjaväärennöksillä ja päätöksillä, jotka ovat 
syntyneet kokonaan ilman aineistoa ja yhtään jutun asiakirjaa lukematta. Se ei ole PL 2 §:n 3 
momentin sallimaa ratkaisutoimintaa, vaan törkeää virkarikollisuutta, jolla on poliisien ja 
syyttäjien virkatehtävissä tahallaan mahdollistettu verkoston tilaamia väkivalta-, petos- ja 
muita rikoksia.  
 
Esteellisyys koskee kaikkia otsikossa luetteloituja poliiseja ja syyttäjiä. Lisäksi poliisien 
esteellisyys Ison Omenan ja laajan vartija- ja poliisiväkivallan tutkinnassa syntyy 
rikosilmoitukseni näytöllä, koska poliisi ei voi tutkia rikollisuutta, jonka yhteys poliisien 
antamaan tappavaan koulutukseen on julkisesti Niemen haastattelussa myönnetty.  
Koko aineisto on liitettävä sisäministeriön selvitykseen ja laajennettava koskemaan laajaa 
erikoissyyttäjä Tapio Mäkisen johdolla toimivaa liigaa 
 
Rikosilmoitukseeni liittyy uutta todistusmateriaalia siitä, että poliisit ja syyttäjät ovat mukana 
henkirikosten tilauksissa, toteuttavat ja tilaavat törkeää väkivaltaa, törkeitä väärennys-, 
petos- ja virkarikoksia, jotka ovat osa järjestäytyneen rikollisverkoston toimintaa. Kopla itse 
estää omien törkeiden rikostensa tutkinnat ns. tutkinnantappoverkoston avulla, jossa samat 
verkoston rikolliset hakkauttavat uhrejaan putkassa, metsässä, kouluissa, toteuttavat lapsiin 
kohdistettuja autolla yliajamalla tapahtuvia vakioituja murhayrityksiä, osallistuvat 
petosverkostojen toiminnan mahdollistamiseen ja väärentävät poliisien ja syyttäjälaitosten ja 
oikeidenkäyntien rekisteritietoja, todisteita ja esitutkintamateriaalia ja jättävät tahallaan 
satoja rikosilmoituksia kirjaamatta ja salailevat julkisia ja asianosaisjulkisia asiakirjoja 
peitelläkseen omia ja verkoston rikoksia ja estääkseen tahallaan niiden tutkintaa.  
 
Tutkinnantappojen jälkeen sama verkosto toteuttaa samojen uhrien lavastuksia 
olemattomista rikoksista vakiomenetelmänä niin, että putkassa hakattu lavastetaan poliisien 
kimppuun hyökkääjäksi, poliisit sopivat etukäteen yhteisestä valehtelustaan ja erikoissyyttäjä 
Tapio Mäkinen hakeutuu "omasta aloitteestaan" eli verkoston sopimalla tavalla salailemaan ja 
tuhoamaan hätäkeskusäänitteitä, valvontanauhoja ja todisteita vuodesta toiseen. 
 
Verkosto myös väärentää esitutkintamateriaalia ja jokaisen rikoksen tutkinnan estämisen 
hoitavat ne samat poliisit ja syyttäjät, jotka ovat olleet niitä rikoksia toteuttamassa. 



Rikosilmoituksessani kuvataan, kuinka poliisiin, syyttäjä- ja oikeuslaitokseen soluttautunut 
järjestäytynyt rikollisryhmittymä toimii, keiden hyväksi se toimii, keitä siihen kuuluu ja miten 
valtavat rikoshyödyt verkoston avulla hankitaan. Rikosilmoituksen otsikossa 44 on luettelo 
poliiseista ja syyttäjistä, joiden rikoksista olen kerännyt todisteet 1996-2023. Verkosto on 
huomattavasti listaani laajempi, vaikka lista jo sinänsä tässä rikosilmoituksessa on pitkä.  
 
KRP:n osuus ja syyttäjälaitoksen osuus 
 
Useita KRP:n poliiseja ja syyttäjälaitoksen syyttäjiä on mukana verkoston rikollisuudessa. 
Rikosilmoitukseni todisteena on myös Helsingin poliisi- ja syyttäjälaitoksen muistio 
12.12.2018, jossa on sovittu sellaisista tutkinnantapoista, joita verkosto tehtailee todisteista 
riippumatta, jutun aineistoja väärentämällä ja niin, päätöksentekijäksi ilmoitetulle syyttäjälle 
ei poliisi toimita lainkaan jutun aineistoja, vaikka päätös laaditaan syyttäjän nimissä.  
Valtakunnansyyttäjänvirastossa on jo vireillä Loimaan, Turun (Lounais-Suomen) ja Länsi-
Uudenmaan poliisien (mm. Jari Tuimalan) ja syyttäjä Pyykkösen väärennysrikoksia koskeva 
rikosasia. Esimerkki väärennetyn asiakirjan sivusta ja väärentämätön verrokkisivu ovat 
mukana todisteissa.  
 
Kouluväkivalta osana järjestäytyneen rikollisryhmittymän toimintaa 
 
Verkosto toteuttaa myös systemaattista kouluväkivaltaa ja murhayrityksiä 
kansalaisaktivistien lapsiin kohdistettuna terrorina ja estää niiden(kin) tutkinnat eli 
mahdollistaa sadistista väkivaltaa mm. Lohjalla Laurentius-koulussa. Janne Turunen on ollut 
mukana tekemässä valtuustoaloitetta Lohjan koulujen raakaan kouluväkivaltaan 
puuttumiseksi. Viimeksi koululla oli ambulanssi 15.12.2022 ja rehtori sopi verkoston poliisien 
kanssa, että se naamioidaan "tapaturmaksi".  
 
Todisteet ja niiden julkistus 
 
Toimitan tähän rikosilmoitukseen huomenna noin 70 todistetta. Julkistan rikosilmoituksen 
virkamafia-sivuillani todisteineen. Teen tänään päivityksen fb-sivuillani ja pyydän väestöä 
yhtymään rikosilmoitukseen ja jakamaan oikeaa tietoa poliisi-, vartija- ja syyttäjäväkivallan ja 
siihen liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden laajuudesta. Toimitan huomenna myös fb-
päivitysteni kopiot. 
 
Laajan kirjallisen todistelun lisäksi todisteet sisältävät videon 7.1.2023 Ison Omenan 
tapahtumista kuvattuna ylhäältä päin Stream (cloudflarestream.com) ja Vesa Raiskilan video- 
ja kuvamateriaalin. Lisäksi vaadin, että minut kuullaan henkilökohtaisesti todisteistani  
1) sisäministeriössä 
2) oikeusministeriössä 
3) oikeuskanslerinviraston ja valtakunnansyyttäjänviraston johdolla tapahtuvassa laajassa 

rikostutkinnassa asianomistajana itseeni kohdistetuissa rikoksissa ja todistajana koko 
laajassa rikoskokonaisuudessa 

 
Itse noudatan elämässäni periaatetta: "What we do in life, echoes in eternity" 
 
Lohja 16.1.2023 
Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcloudflarestream.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3IZuEBjVsp3cPy76TOq-fnGxgfqLOfjwv7_GGTaDMhCFaFFKBFsASNUdA&h=AT0eZqWIpkU86wYPUSc4ksrNot2gXeNAjV09g-OeZTNYipmVutsIyegB2kvC6mAy4QOaccMTrvIf52xRYeir68hZwgBKXaIOrsuZX4x3qwfLpNzvXm7hLg_xCrkGtZ72FDh2piOXUX3upohQEEHR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0q5zyIt_sqkZh_QzizVxFCWCRD6IlYwi9ePQZX_hoYWlVegbd1x6W4LdUyG7hDR9bvieJBQB01PMvlmfE0BZgyS_SzsIP1xW9m23CMAUGvAYe2nQB0p5QSf075EzkD-xMOXTUxVCvV50pjz_u9P2sRq0wFQ6-y_MkIGu0BggJnSGVPbui6


Totuuspuolueen hallituksen puheenjohtaja 
Oikeusturvakeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja 
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