
FB 17.1.2023 POLIISI ON SUOMEN SUURIN MAFIA 

Olen laatinut ja laittanut eilen vireille rikosilmoituksen Ison Omenan 7.1.2023 vartijaväkivallasta ja siihen 
liittyvästä paljon laajemmasta poliisien ja syyttäjien sopimasta ja toteuttamasta järjestäytyneestä 
rikollisuudesta. Rikosilmoitus todisteineen on nyt teidän kaikkien luettavissa www.virkamafia.fi  
RIKOSILMOITUS-ja-tutkinnan-siirtovaatimus-16.1.2023-FINAL.pdf 

Rikosilmoitukseen ja todisteisiin pääsette myös virkamafia-sivun etusivulta. Oikean reunan otsikot ovat 
linkkejä. Rikosilmoitukset löytyvät klikkaamalla Elvytyskusetus ja tutkintapyyntö-otsikkoa. 
 
Paljastukseni on merkittävä. Kyseessä on mafiaan verrattava rikollinen poliisien, syyttäjien, tuomarien, 
muiden virkamiesten, asianajajien, Juha Ruohosen johtaman kidutuskultin, LähiTapiolan petosverkoston ja 
muiden verkoston suojissa operoivien rikoskumppanien järjestäytynyt rikollisuus, jonka peittelemiseksi ja 
verkoston rikoksia paljastavien henkilöiden uhkailemiseksi poliisit mm. sopivat etukäteen poliisilaitoksen 
tiloissa tapahtuvista organisoiduista hakkauttamisista sekä tilaa kansalaisaktivisteihin ja heidän lapsiinsa ja 
muihin uhreihin kohdistettuja murhayrityksiä, kidutusrikoksia, törkeitä petos- väärennys- ja virkarikoksia ja 
törkeitä tuhotöitä sekä sopii koplan valitsemien uhrien omaisuuksien anastuksista ja 
näytösoikeudenkäyneistä, törkeiden verkoston toteuttamien rikosten tutkintojen tahallisesta estämisestä ja 
toteuttaa sen jälkeen myös saman verkoston vääriä ilmiantoja, joiden perusteella verkosto vie lisää uhrin 
omaisuutta ja lavastaa uhrinsa olemattomien rikosten ”rikoksentekijöiksi”.  

Todistemateriaali sisältää myös Lohjan sairaalan ensiavussa 11.12.2019 otettuja valokuvia mafian minuun 
11.12.2019 kohdistaman törkeän pahoinpitelyn ja henkirikoksen jäljiltä ja 2022 otettuja valokuvia verkoston 
poliisien (mm. Taina Äijälä, Mats Sjöholm, Simo Mamia, Niina Heikkilä) kohdistaman kidutusrikoksen 
vammoista. Kuvat eivät sovellu herkille. Lisäksi lapsiini on kohdistettu raakaa jatkuvaa kouluväkivaltaa, 
sieppauksia ja useita samalla vakiokaavalla toteutettuja murhayrityksiä.   

Verkoston yksi päätekijä on erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen, joka hakautuu näihin juttuihin valehtelemaan, 
väärentämään, estämään verkoston rikosten ja todisteiden käsittelyn ja lavastamaan mm. putkaväkivallan 
uhriksi valitut henkilöt poliiseihin muka kohdistuvien hyökkäysten ”rikoksentekijäksi” ja salailee ja tuhoaa 
valvontanauhat ja hätäkeskusäänitteet, jotta poliisien putkassa tai metsässä hakkaamasta uhrista saadaan 
leivottua ”rikollinen” ja rikollisista verkoston poliiseista, kulttijohtaja Juha Ruohosesta, laamanni Tuomas 
Nurmesta, AA Heikki Saksasta, AA Pontus Baarmanista, AA Jarmo Henrikssonista, käräjätuomari Noora 
Kempistä ja LähiTapiolan petosverkoston jäsenistä oikeaa uhria verkoston avulla rahastava keinotekoinen ”. 

Olen ladannut äsken virkamafia-sivuille 16.1.2023 rikosilmoituksen kokonaisuudessaan. Se antaa karun ja 
totuudenmukaisen kuvan siitä, mitä Suomen poliisit, syyttäjät, tuomarit, asianajajat ja muut rikollisverkoston 
jäsenet oikeasti puuhaavan, kun Sanna Marin, Tytti Tuppurainen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja 
Sauli Niinistö valehtelevat touhua ”oikeusvaltioksi”. Rikokset ovat mahdollisia juuri laittoman salailun avulla 
ja koska koko valtamedia on mediapoolin ja hybridikeskuksen luomilla perustuslain vastaisilla salaisilla 
sopimisillaan sopinut, että näistä oikeista faktoista eivät uhrit saa mitään julkistettua eikä niistä uutisoida 
juuri mitään. 

Olen ladannut myös rikosilmoituksen todisteet virkamafia-sivuille. Todisteiksi olen kerännyt myös 
esimerkkejä siitä, millaisia viestejä esim. minuun kohdistettuna Mäkinen ja poliisit ovat tahallaan 
vainoamistarkoituksessa 18.5.2022 päätöksellään hyväksyneet minuun kohdistettuna saadakseen minut 
uhkailuillaan peloteltua hiljaiseksi. He mm. runoilivat päätökseensä, että kaikki minuun kohdistuvat 
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raiskauskehotukset ym. olisivat muka ”hyväksyttävää arvostelua politiikassani” ja huoraksi haukkuminen 
muka ”elinkeinoni asianmukaista arvostelua”, vaikka en ole siis toiminut missään huorana, vaan lakimiehenä.  

Lisäksi sain 12.12.2022 selville ja syyttäjän kirjallisesti myöntämään, että poliisit ja syyttäjät tehtailevat em. 
kaltaisia (rikollista valehtelua, törkeitä kunnianloukkauksia ja laittomia uhkauksia) sisältäviä ”ratkaisuja” niin, 
että verkoston poliisit (esim. Mats Sjöholm, Jasper Uski, Simo Mamia, Aleksi Sulkko, Taina Äijälä, Rauli 
Salonen, Markku Kukko ym.) vaan tekevät ilmoituksen syyttäjälle heidän sakari-järjestelmäänsä, mutta 
päätöksen laativalle syyttäjälle eivät poliisit lähetä jutun ainuttakaan asiakirjaa eikä ketään kuulla eikä 
todisteita käsitellä missään. Ratkaisutoiminta ja päätökseen kirjoitetut ”perustelut” ovat kuin sadusta 
Keisarin uudet vaatteet. Ratkaisu ei perustu yhtään mihinkään ja ”perustelut” ovat vakioklausuuleita, joita 
AINA näissä tutkinnantapoissa käytellään.  

Verkoston rikosten ”tutkinta” ei perustu lainkaan normeihin ja todisteisiin. Mitä törkeämpi verkoston 
poliisien, AA Saksan, AA Baarmanin, AA Henrikssonin, LähiTapiolan petosverkoston, syyttäjien, laamanni 
Nurmen, käräjätuomari Kempin, kidutuskultin johtajan Juha Ruohosen, Nicholas Peltolan, Mika Leppäsen 
(ylläpitää fb:ssä Loppu viranomaismielivallalle-ryhmää hämäyksen vuoksi) tai muun verkoston jäsenen rikos 
on kyseessä, sitä varmempaa, että juttu kirjataan tahallaan S-diaariin ja sen tutkinta estetään, syytteet ja 
tuomiot estetään. 

Kyse ei siis ole yhdestä Omenasta, vaan systeemistä ja järjestäytyneestä törkeästä rikollisuudesta, jota 
toteuttavat poliisit, syyttäjät, tuomarit ja muut virkamiehet ja jonka rikollisuuden jatkuminen yli 30 vuotta ja 
raaka tahallinen organisoitu nimenomaan poliisien ja syyttäjien organisoima väkivaltarikollisuus johtuu siis, 
että verkosto peittelee omat rikoksensa ja estää valvontaa, väärentää ja salailee todisteita.  

Ison Omenan kauppakeskuksessa 7.1.2023 on kyse vartijoiden aiheuttamasta uhrin kuolemasta, joka 
päinmakuulla aiheutui poliisien kouluttamana sekä laajasta poliisien, syyttäjien ja virkamafiaverkoston 
järjestäytyneestä rikollisuudesta, jonka törkeillä virkarikoksilla (tutkinnantapot ja uhrit lavastukset) 
toteutetaan Suomen laajinta petos-, väärennys-, väkivalta-, rekisterimerkintä ja tietosuojarikollisuutta ja 
rikosten peittelemiseksi mm. erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen saapuu aina ”omasta aloitteestaan” hävittämään 
ja salailemaan valvontanauhoja, hätäkeskusäänitteitä mm. poliisien toteuttamien putkahakkaamisten, 
henkirikosten yritysten ja muun väkivallan ja rikollisuuden peittelemiseksi. Kyse on laajasta järjestäytyneestä 
rikollisuudesta ja tahallisesta järjestäytyneestä rikollisuudesta (RL 6:5 § 2 mom.), jota verkoston rikolliset 
ovat toteuttaneet Suomessa yli 30 vuotta. Kyse ei ole koulutuksen puutteesta, vaan valvonnan puutteesta ja 
että verkoston jäsenet sopivat rikoksista yhdessä, toteuttavat ne yhdessä ja estävät omien ja 
rikoskumppanien rikosten tutkinnat yhdessä. 

Lopetetaan virkamafia yhdessä. Ohje rikosilmoitukseen yhtymiseksi: 
1) Lähetä vaatimus poliisi-, vartijaväkivallan, Tapio Mäkisen koplan ja koko virkamafian rikosten tutkinnan 

käynnistämiseksi. Lähetä rikosilmoitus sähköpostilla osoitteisiin 
valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi; kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, 
kirjaamo.okv@gov.fi (oikeuskanslerinvirasto) 
jyrki.kallio@poliisi.fi (Ison Omenan tutkinnanjohtajaksi ilmoitettu) 

2) Lähetä viestisi kopiokentässä lisäksi ainakin sisäministeri Krista 
Mikkoselle krista.mikkonen@eduskunta.fi ja opetusministeri Li 
Anderssonille li.andersson@eduskunta.fi. He ”muka-kauhistelevat” vaalien alla  vartijoiden 
”koulutuksen” puutetta, vaikka kyse on valvonnan puutteesta. 

3) Kirjoita myös Securitaksen valehtelevalle toimitusjohtajalle Jarmo Mikkoselle, Avarnin 
toimitusjohtajalle, kaikille kansanedustajille 
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Vaadi vastauksia ja toimintaa virkamafian (myös siihen kuuluvan valtaeliitin) rikosten tutkimisseksi, 
syyttämiseksi, tuomitsemiseksi ja lopettamiseksi. 
 
KANNATA TOTUUTTA 
 
Teen yhteiskunnallisesti merkittävää ja erittäin vaarallista työtä, joka hyödyttää kaikkia suomalaisia. Minulla 
on 5000 fb-kaveria ja 500 hakee kaveriksi. En voi hyväksyä lisää fb-kavereita ja aika erikoista ”ystävyyttä” on 
se, että tästä ystäväjoukkueesta ei löydy 5000 todellista ystävää, joka ymmärtää työni arvon ja arvostaa 
myös minua ja käy laittamassa kannatusilmoituksen totuuspuolueelle. 
 
Liittykää seuraajakseni fb:ssä, twitterissä, telegramissa ja vk:ssa. Ystäväpyyntöjen sijaan tehkää oma 
osuutenne ja käykää antamassa kannatusilmoitus totuuspuolueelle www.totuuspuolue.net ja jakakaa tätä 
viestiä kaikkialle.  
 
Lohja 16.1.2023 
Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
Totuuspuolueen hallituksen puheenjohtaja 
Oikeusturvakeskuksen hallituksen puheenjohtaja  
 

http://www.totuuspuolue.net/

