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Rikosilmoitus  
 
Asiakirja sisältää 40 rikosilmoitusta virkarikoksista, RL 15:9 §:n ja RL 6:5 §:n 2 momentin rikoksista ja siihen 
liittyvistä rikoksista 
 
Vastaanottajat: 

1. Valtakunnansyyttäjänvirasto  
2. Aluesyyttäjänvirasto, laillisuusvalvonta 
3. Oikeuskanslerinvirasto ja oikeusasiamies 
4. Poliisihallitus, laillisuusvalvonta 
5. KRP, Supo ja poliisi-, syyttäjä- ja oikeuslaitoksen laillisuusvalvonta 
6. Oikeusministeriö, laillisuusvalvonta 
7. Sisäministeriö, laillisuusvalvonta 
8. Suomen valtio, valtiokonttori  
9. Aluehallintovirastot, laillisuusvalvonta 
10. Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto, laillisuusvalvonta 

 

1. Asianomistaja ja ilmoittaja 
 
Jaana Kavonius, lakimies, OTK (eläkkeellä) 
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja, p. 040 744 2173 
 
Lisäksi rikosilmoituksessa kuvatulla verkostolla on muita uhreja, joita julkisesti kehotan yhtymään 
rikosilmoitukseen ja joista osa mainitaan rikosilmoituksissa. 
 

2. Rikosilmoituksen kohde 
 
Rikoksena tulee tutkia kaikki tässä rikosasiassa kuvatut virkarikokset ja muut virkarikoksiin sisältyvät ja 
niillä mahdollistetut rikokset ja niiden toteutus RL 6:5 §:n 2 momentin ja RL 15:9 §:n laajana 
rikollisuutena:  

• LIITE 2-asiakirjassa luetteloidut Länsi-Uudenmaan (Lohja, Raasepori, Espoo), Lounais-Suomen (Turku, 
Loimaa, Salo), Helsingin ja KRP:n poliisilaitoksen poliisit 

• LIITE 2-asiakirjassa luetteloidut aluesyyttäjänviraston, VKSV:n ja syyttäjälaitoksen syyttäjät ja 
erikoissyyttäjät ja vuosien 2013-2023 rikoksissa erityisesti Tapio Mäkinen, Annukka Juntunen, Pertti 
Ventelä, Katja Haavisto, Jukka Haavisto, Heikki Kohijoki, Jukka Rappe, Outi Pyykkönen, Leena 
Salovartio, Tarmo Tanner 

• LIITE 2-asiakirjassa mainitut Länsi-Uudenmaan ulosottoviraston vouti Juha P. Penttilä ja ulosottomies 
Marko Aro 

• LIITE 2-asiakirjassa mainitut Avin virkamiehet Nina Tainio, Pauliina Rouhiainen, Erik Tarnaala, Mikko 
Mäkelä, Pepe Uskelin, Marjo Groth ja heidän 18.2.2023 vastauksellaan salaamat rikoskumppanit  

• rikosilmoituksessa kuvattuihin rikoksiin poliisin laillisuusvalvonnassa, poliisihallituksessa, 
sisäministeriössä, oikeuslaitoksessa ja oikeusministeriössä osallistuneet 

• LIITE 2-verkoston tutkinnantappo-, väärennys- ja lavastusrikosten avulla rikoksiaan toteuttaneet 
rikollisryhmittymät Ruohosten kultissa, asianajotoimistoissa, LähiTapiolassa, Lohjan kaupungissa, LP 
Vahinkosaneeraus Oy:ssä, Ranan Rimon, Antti Hemmi ja Jani Jormanainen 

 
 
 



2(67) 
 

3. Vaatimukset ja rikosasian suhde asianomistasyytteisiin (ROL 14:1 § ja PL 118 §) 
 

Tämä rikosilmoitus sisältää yhteensä 40 kpl toisiinsa liittyvää rikosilmoitusta ja niiden todisteet. Kukin 
numeroitu rikosilmoitus tulee kirjata ja minulle tulee ilmoittaa, millä diaarinumerolla ja missä 
viranomaisessa ne on kirjattu.  

 
Olen jo aloittanut nostamaan ja nostan lisää asianomistajasyytteitä Wallinin ja muiden asianomistajien 
kanssa. Nostamme vuoden 2023 aikana jokaisesta tutkinnantapoilla estetystä rikoksesta ROL 14:1 §:n ja 
PL 118 §:n mukaiset syytteet. Jokainen tutkinnantappo ja minuun, Walliniin ja muihin uhreihin 
kohdistettu lavastus, väärennys, kostovelkuutus, hakkauttaminen on toteutettu rikollisilla menetelmillä, 
joista on täysi näyttö. Kyse on yleisen syytteen alaisista rikoksista, joissa syyttäjälle syntyy virkarikosten 
ja niihin liittyvien rikosten syyttämispakko.  
 
Jos syyttäjä jatkaa poliisien ja heidän rikoskumppaniensa rikosten tutkinnan ja syytteiden estämistä tässä 
rikosilmoituksessa kuvatuissa törkeissä rikoksissa, käytämme Wallinin ja muiden uhrien kanssa  
asianomistajan syyteoikeutta ketjussa  
1) Tässä rikosilmoituksessa kuvatuista jokaisesta virkarikoksesta ja muusta rikoksesta, jos niihin 

leivotaan tutkinnantapot 
2) Jokaista syyttäjää ja poliisia vastaan, jotka leipovat uusia tutkinnantappoja alla oleviin mihin tahansa 

numeroituun 40 rikosilmoitukseen ja muuhun aiempaan rikosilmoitukseen.  
 
Lisäksi vaadimme heiltä ja valtiolta yhteisvastuullisia miljoonakorvauksia ja julkistan jokaisen rikoksen.   
 
Jokaiselle LIITE 2-asiakirjan rikolliselle tulee määrätä rangaistukseksi  
1. enimmäisvankeusrangaistus jokaisesta teoilla toteutuvasta rikosnimikkeestä ehdottomana 

vankeusrangaistuksena 
2. virasta erottaminen 
3. sotilasarvon menetys (joilla se on). 
 
Rikosnimikkeitä löytyy kirjallisena todisteena olevista laadukkaista rikosilmoituksistani, jotka ovat tässä 
rikosilmoitukseni todisteena ja myös poliisin, oikeuskanslerinviraston ja syyttäjälaitoksen hallussa. Nyt 
tutkinnat vaan pitää suorittaa eikä hoidella verkoston perinteisillä tutkinnantapoilla.  
 
Olen esittänyt noin 4 miljoonan euron korvausvaatimuksen 12.2.2023 vireille laittamassani kanteessa ja 
muita korvausvaatimuksia Wallinin kanssa vireille laittamissani kanteissa. Korvausvaatimukset niissä 
kohdistuvat vastaajina 14.9.20219-12.2.2023 asianomistajasyytteissä jo olevien henkilöiden ja yritysten 
lisäksi yhteisvastuullisina jokaiseen rikosten tutkintojen estäneisiin virkarikollisiin, joiden 
tutkinnantapoilla ja muilla rikoksilla vastaajien rikokset on mahdollistettu.  
 
Lisäksi yksilöimme myöhemmin yleiselle syyttäjälle tai uusissa asianomistajasyytteissä muut 
yhteisvastuulliset korvausvaatimukset. Lisäksi rokotepetosten ja rokotekuolemien uhrimäärän ja 
korvausten suuruuden ilmoitan erikseen. 
 

4. Väliahon tunnustus ja muut uudet todisteet 
 
Toimitan jokaiseen tänään vireille laittamaani rikosilmoitukseen todisteet. Niiden perusteella rikoksista 
ja päätösten syntytapaan sisältyvien rikosten törkeydestä ei jää mitään epäselvää. Lisäksi on näytöllisesti 
selvää, että rikoksiin syyllistyneet poliisit ovat valehdelleet  laillisuusvalvojalle. Väärentäminen, 
rahakorruptio ja muu rikollisuus on laajaa poliisi-, syyttäjä- ja muissa viranomaisissa ja sitä toteuttavat 
samat naamat vuosikymmenistä toiseen. ”Leivontaa” varten samat rikolliset, kuten Kukko, Sjöholm, 
Riiali, Mäkinen, Äijälä hakeutuvat hoitelemaan rikoksiaan etukäteen sovituilla tavalla ja rikollinen 
valehtelu näkyy mm. siitä, että poliisi Jari Riiali valehteli KäT Hanna Väliahon virkarikossyytteiden ja 
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erottamisen estämiseksi Väliaholle vuoden viiveellä tutkinnantappoonsa 13.6.2022 ”päätöksen 
salassapidosta poikkeamisesta”.  
 
Tässä rikosasiassa on mm. uutena näyttönä Väliahon 13.2.2023 tunnustus. Hän ilmoittaa itse kirjallisesti, 
että ei ole 22.3.2022 eikä koskaan lainkaan tehnyt Riialin päätöksessä esiintyvää oikeuslaitoksen päätöstä 
eikä kukaan muukaan, kun Väliaho luovutti Wallinin terveystiedot kulttijohtaja Ruohoselle, joka käytti 
niitä muissakin rikoksissaan. Sen sijaan on kyllä VarsKäO:n päinvastaisia päätöksiä salassapidosta niitä ja 
muita potilastietoja koskien, joita Väliaho salaa ujutti kulttijohtaja Ruohoselle.  
 
Kukko ja muut rikoskumppanit ovat valehdelleet myös AVI:n rikolliselle virkamiehelle Nina Tainiolle 
olemattoman lausunnon ja osana rikollisverkoston toimintaa AA Pontus Baarman, AA Heikki Saksa, AA 
Juri Suves, AA Jarmo Henriksson, Jani Jormanainen, Mikael Walve, KäT Noora Kemppi, laamannit Markku 
Brax, Tuomas Nurmi, Martti Juntikka, KäT Kirsti Hakola, KäT Johanna Ilmanen, KäT Pasi Kettula, KäT Paula 
Helin ja kymmenet poliisit ja tuomarit ovat valehdelleet olemassa olevia päätöksiä, todisteita ja 
rekisterimerkintöjä olemattomiksi ja väärentäneet raportteja, todisteita, omia päätöksiään ja 
rekisterimerkintöjä. Verkoston rikokset ja niiden toteutuksissa syntyneet valheet todisteineen selviävät 
alta 40 tänään vireille tulevasta rikosilmoituksesta.  
 

5. Rikosilmoitukset ovat täydennyksiä myös VKSV:ssä ja oikeuskanslerinvirastossa jo vireillä oleviin 
poliisien ja syyttäjien väärennysrikoksia ja laajaa rikollisuutta koskevaan asiaan (RL 6:5 §:n 2 mom.) 
 
Valtakunnansyyttäjänvirastossa on ennestään vireillä asia, joka koskee mm. syyttäjä Outi Pyykkösen ja 
useiden Lounais-Suomen, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitosten poliisien ja heidän rikoksiinsa 
osallistuneiden syyttäjien ja erikoissyyttäjien toteuttamia törkeitä väärennyksiä ja muita siihen liittyviä 
rikoksia. Asiassa on kyse keräämäni näytön perusteella siitä, että  
 
1) Samaan rikokseen on osallistunut vähintään kymmeniä ja todennäköisimmin satoja poliiseja Länsi-

Uudenmaan (Espoo, Lohja, Raasepori) ja Helsingin poliisilaitoksissa, poliisihallituksessa, KRP:ssa, 
poliisien laillisuusvalvontayksikössä (mm. Keijo Suuripää, Keijo Moilanen, Petteri Hyytiäinen), useita 
syyttäjiä (mm. Tapio Mäkinen, Katja ja Jukka Haavisto, Annukka Juntunen, Heikki Kohijoki, Outi 
Pyykkönen, Leena Salovartio, Pertti Ventelä, Jukka Rappe) ja useita virkatuomareita, asianajajia, Jani 
Jormanainen, LP Vahinkosaneerauksen toimitusjohtaja Pertti Aronpää, kaksi työntekijää Mikael 
Walve ja Tero Laakso, useita LähiTapiola-ryhmän johtohenkilöitä ja lakimiehiä, vouti Juha P. Penttilä 
ja ulosottomies Marko Aro ja eläköityneet lääkärit Ranan Rimon ja Antti Hemmi, joilta rikollisverkosto 
tilaa valheellisia lausuntoja prosessipetoksiin.  

2) Lisäksi rokotepetokset ovat globaalia rikollisuutta, jonka tutkintaa KRP ja rikosilmoituksessa mainitut 
Helsingin poliisilaitoksen poliisit Teemu Jokinen, Jaakko Virkki, Juha-Matti Suominen, syyttäjä Tarmo 
Tanner ja muut rikosilmoituksesta selviävät tahot estävät tahallaan.  

3) Rikos- ja korvausvastuulta välttymiseksi he suojelevat toisiaan ja estävät tahallaan tutkinnat ja 
syytteet törkeissä rikoksissa ns. tutkinnantapporikollisuudella, aineistoja laittomasti salaamalla, 
väärentämällä  ja päätöksissään valehtelemalla. 

4) Jokainen tutkinnantappopäätös vuosina 2001-2023 on syntynyt valehtelemalla esteellisenä 
tehtailluissa päätöksissä ja estämällä todisteiden käsittely ja koko henkilötodistelu tahallaan.   

5) Lisäksi he ovat kostona ja RL 15:9 §:n säätämänä rikollisuutena ryhtyneet ”leipomaan” väkisin 
”rikokseksi” minun, lasteni ja Wallinin kaikki oikeussuojakeinot ja ajoittamaan tekaistujen 
(oikeussuojakeinoja rikosepäilyn alaiseksi asettavien) olemattomien rikosten kuulusteluja keskelle 
testamenttiriidan, valitusten ja asianomistajasyytteiden oikeudenkäyntejä estääkseen minua, 
lapsiani, Wallinia ja testamenttiriidan kantajia saamasta korvauksia ja auttaakseen vastapuolena 
olevia verkostonsa rikollisia (mukaan lukien vastaajien asiamiehet) toteuttamaan törkeitä 
prosessipetosrikoksia.    

6) Päätöksissä valehtelu on virkarikos. Valehtelu on synnyttänyt ristiriitoja, jotka ovat samalla todisteita 
heidän rikoksistaan. 
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6. Rikosilmoitukset 
 

RIKOSILMOITUS 1  
 
Rikosilmoituksen kohde: poliisi Pekka Mujusen rikoskumppanuus Ruohosten kultin törkeissä 
rikoksissa viimeistään 19.6.2012 ja tekoajalla 19.6.2012-7.3.2023 törkeiden petosten, törkeiden 
virkarikosten, RL 15:9 §:n ja RL 6:5 §:n 2 momentin rikosten toteutuksissa verkoston vakiojäsenenä  
 
Todistajana kuultavilla on totuusvelvoite, jonka rikkominen on rangaistava teko. Monika ja Lauri 
Ruohonen ovat toimineet todistajana totuusvelvoitteen alaisina useissa oikeudenkäynneissä 2009 lukien 
ja ainakin Juha Ruohonen 2009 myös todistajana esitutkinnassa. He ovat RL 15:1-3 §:n rangaistavaksi 
säätämällä tavalla kertoneet tahallaan väärät tiedot ja salailleet tietoja kultista ja sen rikollisesta 
rahaliikenteestä. Monika Ruohonen on todistajana oikeudessa valehdellut, että Elina ja Hanna Ruohosta 
ei ollut muutettu Elisa Palosen henkivakuutuksen edunsaajaksi. Liitteenä olevasta TOD 32D ja TOD 21J-
21K asiakirjoista näkyy, että Kasvihuoneilmiön työntekijä lähetti jo 19.6.2012 poliisi Pekka Mujuselle 
todisteet Ruohosten törkeistä prosessipetoksista ja kultin rahastuksista. Mujunen esti törkeiden rikosten 
tutkinnat tahallaan.  
 
Kultin tuhansien törkeiden rikosten tutkinnan estäminen on poliisissa ollut 2012-2023 systemaattista eli 
juuri sellaista "oma mies poliisissa"-verkoston toimintaa, josta kulttijohtaja kehui VarsKäO:ssa, ja joka 
tehtailee kultin rikoksiin tutkinnantappopäätöksiä, jotka perustuvat poliisien valehteluun ja todisteiden 
käsittelyn estämiseen. Vuosina 2021-2023 Ruohoset (Elina, Hanna ja Juha Ruohonen myös laajasti 
netissä) uudelleen levittivät valheellista viestintää, jossa leimasivat minut valehtelijaksi ja jatkoivat itse 
valehtelua, että heitä ei olisi edunsaajiksi merkitty, vaikka olivat jo nostaneet 22.000 € 
vakuutussuoritukset heti uhrinsa kuoleman jälkeen (näkyy perukirjasta, TOD 21K). 
 
Poliisi Pekka Mujunen ja KAIKKI kultin rikosten tutkintoja estävät ovat virkamafia-rikollisverkoston jäseniä 
ja vain he aina hakeutuvat rikollisia tutkinnantappoja ja RL 15:9 §:n kieltämiä rikollisia kuulusteluja 
toteuttamaan. 
 
Kun aloitin paljastamaan verkostossa rikoksillaan hyötyvien LähiTapiolan, Ruohosten kultin, poliisien, 
syyttäjien, lohjalaisvirkamiesten, asianajajien ja muiden verkoston jäsenten rikollista toimintaa, kaikki 
rikoksiin sekaantuneet poliisit ja syyttäjät alkoivat Ruohosten ja muiden rikoskumppanien apureina 
kohdistamaan minuun RL 15:9 §:n säätämää rikollisuutta, joiden osana minulle on systemaattisesti 
"leivottu rikosta" ja tehtailtu olemattomien rikosten kuulustelukutsuja ja junailtu kostona nettivainoja, 
kostovelkuutuksia, lasteni yliajoja, väkivaltaa, laittomia uhkauksia. Todisteina TOD 54A-54F ovat 
oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta pelkästään viime vuonna tekemäni ilmoitukset. Lisäksi 
todisteena on laaja materiaali, joka sisältää todisteet yli 10.000 törkeän rikoksen toteutuksesta.  
 
Kutsuja olemattomien minulle ”leivonnassa” olevien perättömien rikosepäilyjen kuulusteluihin on 
tahallaan kymmeniä kertoja postitettu mm.  
1) Aivan saman Ruohosten prosessipetoksia jo 2012 lukien Ruohosten kultille mahdollistaneen Pekka 

Mujusen tekstiviesteillä 
2) Mujusen kanssa niitä yhdessä toteuttaneiden rikoskumppanien vastaavilla juhannukselle, jouluksi, 

perheeni kaikille lomille ja sairaslomilleni tahallaan ajoitetuilla vastaavilla kutsuilla ei-rikoksista, joista 
ei saanut minua epäillä ja he ovat ymmärtäneet minut jokaisessa asiassa törkeiden rikosten uhreiksi 
ja ”kuulustelujeni” olevan RL 15:9 §:n kieltämiä heidän rikoksiaan. 

3) Rikosilmoituksessa 2 jäljempänä kuvattuihin väärennysrikoksiin osallistuneen poliisin Jari Tuimalan 
useilla törkeillä virkarikoksilla 14.2.2022-7.3.2022 

4) Rikosilmoituksessa jäljempänä kuvattuja Ruohosten, Pontus Baarmanin, Heikki Saksan, Jani 
Jormanaisen, Mikael Walveen, Noora Kempin, Tuomas Nurmen vääriä ilmiantoja, törkeitä petoksia, 
törkeitä väärennyksiä ja muita törkeitä rikoksia tahallaan tutkinnantapoillaan mahdollistaneiden 
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poliisien mm. Simo Mamian, Kimmo Markkulan, Kimmo Halmeen, Keijo Suuripään, Mats 
Sjöholmin, Rauli Salosen, Taina Äijälän, Niina Heikkilän, Robin Huldenin, Markku Kukon, Jari Riialin, 
Jari Tuimalan, Aleksi Sulkon, Maria Sainion ja syyttäjien Tapio Mäkisen, Heikki Kohijoen, Pertti 
Ventelän, Annukka Juntusen, Outi Pyykkösen, Leena Salovartion, Jukka Rappen etukäteen 
sopimilla törkeillä virkarikoksilla ja niiden tutkintoja estämällä 16.11.2020-7.3.2022 

5) Minun 7-9-vuotiaiden lasteni raakaa kouluväkivaltaa hakkauttamista, kuristamista, potkimista, 
vainoamista, tappamis- ja hakkaamisuhkauksia ja yliajoyrityksiä (henkirikosten yrityksiä), vääriä 
ilmiantoja perättömillä tapahtumatiedoilla toteuttaneiden lohjalaisvirkamiesten rehtorien Pirjo 
Uutela-Moranderin, Minna Tenhovuoren, Satu-Kristiina Hautamäen, lakimiesten  Mikko 
Kuosmasen, Sanna Lundströmin, opettajien Sari Salosen, Riikka Sutisen, Sanna Patisen, sihteeri 
Kirsi Skytenin ja palvelujohtaja Liisa Saarniniemen rikoskumppanina ja aiemmin lasteni 
kostovelkuutuksiin ja potilas- ja uskontotietojen levitykseen (virkarikoksiin ja virkasalaisuuden 
rikkomiseen) osallistuneen Mikko Kuosmasen sekä muihin 2018-2023 rikoksiin osallistuneiden  
Ruohosten, Jukka Ritvasen, Terhi Suokaksen laajan rikoskoplan  rikoskumppanina mahdollistaneen 
Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisien Robin Huldenin, Mats Sjöholmin, Taina Äijälän, Rauli 
Salosen, Jukka Koivusen, Niina Heikkilän, Jari Tuimalan, Simo Mamian, Jasper Uskin, Tapio 
Mäkisen, Pertti Ventelän, Annukka Juntusen, Heikki Kohijoen ym. yhdessä toteuttamilla 
kuulustelukutsuilla 
 

Jokainen rikos on virkarikos jo pelkästään esteellisyysnormien vuosia jatketun rikkomisen perusteella. 
Eduskunnan oikeusasiamies teki jo 2004 virkamiehille langettavan päätöksen, jossa todettiin esteellisenä 
käsittely rikolliseksi kielletyksi toiminnaksi ja esteellisyyden tarkoittavan, että esteellisenä ei saa olla edes 
läsnä käsittelyssä, saati tehdä ja esitellä mitään päätöksiä ja laatia laittomia, perättömiä rikosepäilyjä 
uhreille ja estää verkoston törkeiden rikosten tutkintaa tutkinnantapoilla valehtelemalla ja todistelua 
estämällä. Juuri sitä LIITE 2-verkosto on toteuttanut 2001-2023 ja jatkaa esteellisenä käsittelyä, 
tutkintojen estämistä omissa ja rikoskumppaniensa rikoksissa asianosaisasemassa. 
 
Oikeusasiamies antoi jo 2004 langettavan ratkaisun Lohjan kaupungille ja sen virkamiehille myös siitä, 
virkamiehet laativat virkavastuunsa estämiseksi päätöksiä, joissa he valehtelivat, keksivät olemattomia 
tapahtumia päätöksiinsä, esittelivät valheitaan esteellisinä ja sisällyttivät henkilökohtaisia, ihmisarvoa 
loukkaavia kantelijan (minun) ”luonteenpiirteitä” luonnehtia perättömiä törkeyksiä päätöksiinsä. He 
leimasivat minut perättömillä tarinoillaan valehtelijaksi estääkseen vireille 2002 laittamani kantelun 
käsittelyn ja vaikuttaakseen sen ratkaisuun, mutta jäivät itse kiinni valehtelusta eli törkeistä 
prosessipetoksista ja virkarikoksista. He ovat jatkaneet laillisuusvalvonnan ratkaisusta tietoisina kaikkia 
törkeitä rikoksiaan keskeytyksettä 2001-2023.  
 
Poliisit jäivät kiinni laajasta rikollisesta toiminnasta 2018, kun oikeusasiamies totesi heidän väärentäneen 
tahallaan rekisteritietoja, kirjautuneen esimiesten tunnuksilla poliisin järjestelmiin ja postitelleen 
ihmisille (rikostensa uhreille) tutkinnantappoja sarjatuotantona sellaisten virkamiesten nimissä, jotka 
eivät ole päätöksiä laatineet ja lukeneet koskaan mitään aineistoa.  
 
Samaa rikosta poliisit Länsi-Uudenmaan, Lounais-Suomen, Helsingin, poliisihallituksen ja KRP:n 
organisaatioissa jatkavat edelleen vuonna 2023 ja ovat RL 8:2 §:n 2 momentin mukaisessa jatketun 
rikoksen rikos- ja korvausvastuussa ja kyse on RL 6:5 §:n 2 momentin säätämästä erittäin laajasta 
järjestäytyneen rikollisryhmittymän toiminnasta, jossa verkosto ns. varjovalmisteluissa sopii törkeät 
rikokset etukäteen ja sama verkosto estää uhrin puolustautumisen juuri tutkinnantappoja ja 
lavastuksia leipomalla ja ”kuulusteluilla”, joissa uhrin oikeussuojakeinojen estämiseksi lailliset 
oikeussuojakeinot yritetään leipoa rikoksiksi, poliisit väärentävät ja salaavat täysin laittomasti 
esitutkintamateriaalia. 
 
Juuri niiden rikosten toteuttamiseksi poliisit Mats Sjöholm, Jari Tuimala, Taina Äijälä, Robin Hulden, Pekka 
Mujunen, Niina Heikki, Simo Mamia ja väkivalta- ja henkirikosten rikosten peittelijä ja Jari Aarniolle 
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leivotun tekaistun murhatuomion lavastajat ”erikoissyyttäjät” Tapio Mäkinen ja Jukka Haavisto ja 
Annukka Juntunen, Heikki Kohijoki, Pertti Ventelä ym. toteuttavat parhaillaankin minuun kohdistuvia 
"kuulustelukutsuja" olemattomista rikoksista, kohtelevat minua rikosten(sa) uhria tahallaan näytön ja 
normien vastaisesti ”rikoksesta epäiltynä” olemattomista rikoksista. Heidän minulle leipomissa 
tekaistuissa ”rikos”-asioissa he ovat rikokseksi minulle määritelleet mm. totuuden kertomisen, julkisen 
tiedon laillisen julkistuksen, laissa säädetyn valituksen, kantelun (vaikka ne on laadittu siis kirjelmissäni 
oikeilla tiedoilla) ja laissa säädetyn asianomistajasyytteen ajamisen, vaikka oikeussuojakeinojen 
estäminen on heidän virkarikoksensa ja RL 15:9 §:n rangaistavaksi säädetty heidän rikoksensa.  
 
Lisäksi he ovat kidutusrikokseksi säädetyllä tavalla tahallaan  ajoittaneet jokaisen kuulustelunsa eli 
jokaisen törkeän rikoksensa sairauslomilleni ja kaikille loma- ja juhlapäiville tahallaan uhkaillakseen, 
painostaakseen ja kiduttaakseen minua ja toimivat "tutkinnanjohtajina" ja "tutkijoina" omissa 
rikoksissaan.   
 
RIKOSILMOITUS 2  
 
Rikosilmoituksen kohde: poliisi Jari Tuimalan rikoskumppanuus väärennysrikoksessa 14.2022-
24.10.2022  
 
Jari Tuimala on osallistunut 14.2.2022 lukien samaan väärennösrikokseen, jota Pyykkönen, poliisit 
Valtteri Kemppi, Raimo Anttila ja Aleksi Aaltonen, Taina Äijälä, Simo Mamia ja Mats Sjöholm ovat 
toteuttaneet. Todisteena TOD 11A-11B on väärentämätön 14.2.2022 todistajankertomukseni, 
todisteena TOD 11C kieltoni väärentää todistajankertomustani, todisteena TOD 11E on väärentämätön 
sivu 3 Wallinin loppulausunnosta, jossa on sitaateissa osa minun todistajankertomustani. Todisteena 
TOD 11F on väärennetty sivu 3, josta näkyy, että Wallinin lisäksi myös minä olen väärennysrikoksen 
asianomistaja, koska väärentämisen kohteena on etenkin se osa loppulausuntoa, joka on suoraan 
sitaattia minun Tuimalalle 14.2.2022 lähettämästäni todistajankertomuksesta. 
 
RIKOSILMOITUS 3  
 
Rikosilmoituksen kohde: Kukon valehtelu 28.11.2022 päätöksessä  
 
Pyykkönen nosti 20.6.2022 tekaistun väärentämällä leivotun syytteen Wallinia vastaan 20.6.2022 
asianumerolla R 22/2264. Kyseessä on syyttäjän ja väärentäjäpoliisien törkeä virkarikos, jossa syyttäjä 
ajaa syytettä väärennetyllä aineistolla väärien ilmiantojen perusteella tilanteessa, jossa asianomistajiksi 
valehdeltujen Melakarin ja Skomarsin, rikoskumppaneina toimineiden Hellören, Ailorannan ja Kivikosken 
törkeiden prosessipetosten, KäT Hanna Väliahon, laamanni Juntikan, KäT Pasi Kettulan ja KäT Johanna 
Ilmasen törkeiden virkarikosten, varjovalmistelurikosten, törkeiden perättömien lausumien, 
salassapitorikosten ja varjovalmisteluistunnoissa toteutettujen heidän oikeiden rikostensa tutkinnat on 
ensin verkoston tutkinnantapoilla tahallaan estetty.  
 
Syyttäjän nostaessa syytteen, Wallinin loppulausunto oli ensin väärennetty muotoon, jossa sen 
ensimmäiset 18 sivua oli poistettu kokonaan ja korvattu KäT Hinkkasen päätöksellä. Wallin ja Hinkkanen 
ovat eri henkilöitä ja Hinkkasen päätös on syntynyt eri vuonna, laadittu päätöksen muotoon, eri fontilla 
ja kahdesta eri asiakirjasta askarreltu väärennös on ollut helposti havaittavissa ja syyttäjän virkatehtäviin 
kuuluu lukea materiaali ja havaita ko. väärennys.  
 
Lisäksi on selvää, että kenenkään Suomessa ei kuulu joutua syytteeseen uhrin asemassa väärentämällä 
syntyneen esitutkintamateriaalin perusteella ja väärennetyn materiaalin hallussapito ja käyttäminen 
säädetään rikokseksi myös RL 33:4 §:ssä. Pyykkösen ja kaikkien väärentämisen toteuttajien ja 
väärennettyä materiaalia käyttäneiden virkamiesten teko on moninkertainen rikos. 
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Estääkseen ketään joutumasta esitutkintaan, rikosten päätekijänä vuosia toiminut Kukko laati 28.11.2022 
tahallaan poliisien Huldenin, Mamian, Tuimalan, Pyykkösen, Sjöholmin, Aaltosen, Kempin ja Anttilan 
törkeiden rikosten tutkinnan estämiseksi tahallaan päätöksen, jossa Kukko valehtelee, että ei olisi muka 
olemassa näyttöä siitä, että onko Pyykkönen jättänyt lukematta aineiston vai ei.  
 
Kyseessä on seikka, josta ei kuulu edellyttää näyttöä, koska 
1) syyttäjän kuuluu aina lukea aineisto 
2) jos Pyykkönen olisi lukenut aineiston, hänen kuuluu virassaan havaita asiakirjaväärennös, jossa 

kahdesta aivan eri näköisestä ja juridisesti eri asiakirjasta on väärentämällä muodostettu uusi. 
 
Pyykkösen virkarikos toteutuu joka tapauksessa aina 
1) Siinä tapauksessa, että hän ei lukenut mitään (eikä siksi havainnut väärennöstä) 
2) Myös siinä tapauksessa, että hän väittää lukeneensa, koska silloin hänen kuului väärennös havaita 

osana virkaan säädettyä velvoitetta ja vaatia poliisia korjaamaan väärennös ja ajaa syytettä 
väärentäjäpoliiseja eikä Wallinia vastaan. 

3) Koska syyttäjä ei voi väittää ”lukeneensa” aineiston 20.6.2022 mennessä eikä 19.10.2022 mennessä, 
koska lukeminen ei voi laillisesti kohdistua väärennettyyn loppulausuntoon 

 
Sekä Kukon että Pyykkösen virkarikoksista syntyy täysi näyttö todisteilla 

• TOD 11D (Wallinin viestit, joista näkyy hänen toimittaneen loppulausunnon ja todisteeksi nimetyn 
Hinkkasen päätöksen eri viestillä eli väärennetty asiakirja ei ole voinut syntyä itsestään)  

• TOD 11J (Pyykkösen 19.10.2022 viesti, jossa valehtelee lukeneensa muka aineiston 20.6.2022 
mennessä, vaikka on lukenut ja käyttänyt väärennöstä syyteharkinnassa) 

• TOD 11K (Wallinin viestit Pyykköselle ja yhteenveto väärennysten tekopäivistä ja 
korjausajankohdasta, joka oli vasta 24.10.2022) 

 
Asiassa tulee käynnistää Kukon ja Pyykkösen törkeiden virka- ja väärennysrikosten tutkinnat, koska 
 
1) Pyykkönen on tahallaan nostanut lavastetun syytteen 20.6.2022 mennessä joko lukematta edes 

esitutkinta-aineistoa tai käyttämällä RL 33:4 §:n rangaistavaksi säätämällä tavalla väärennettyä 
aineistoa lavastaakseen Wallinin rikolliseksi 

2) Wallin on niiden törkeiden rikosten uhri, joiden tutkintojen estämistä sama rikollinen sikailija Kukko 
on ollut Riialin, Sulkon ym. kanssa tahallaan yli 10 vuotta tahallaan toteuttamassa, viimeksi 
valehtelemalla 28.12.2022. 

3) Pyykkönen valehteli 19.10.2022 Wallinin viestiin, että hänellä muka olisi ollut hallussaan Wallinin 
loppulausunto, vaikka Pyykkösellä oli 19.10.2022 vastauksen laatiessaan ainoastaan käytössään 
väärennös. 

4) Pyykkösellä  ei ollut oikeutta käyttää väärennöstä missään syytteessä ja Pyykkönen aloitti rikoksensa 
20.6.2022, jatkoi sitä tahallaan 19.10.2022, valehteli tahallaan 19.10.2022 ja jatkaa kaikkia rikoksiaan 
mm. rikoskumppaninsa Kukon virkarikosten avulla. 

5) Syyte on nostettu väärennöksen perusteella jo 20.6.2022. 
6) Väärennös on korjattu vasta 24.10.2022 ja Pyykkösen väitetyt lukemiset on kuulunut toteuttaa 

20.6.2022 mennessä ja väärennös korjata jo 20.6.2022 mennessä ja jättää syyte kokonaan ajamatta, 
koska ne 18 sivua sisältävät juridiikan, jonka vastaisen tekaistun syytteen ajaminen on rikos 

7) Estääkseen Pyykköstä ja ketään rikoskumppaniaan joutumasta rikoksista edes esitutkintaan, 
rikoskumppanina toimiva Markku Kukko laati valheellisen päätöksen, jossa valehteli, että em. 
seikoista ei ole muka näyttöä 

8) Kukon ja Pyykkösen yhteinen rikos ja Kukon valehtelun tahallisuus on selvää ajallisten faktojen 
perusteella: väärennösten korjaamispäivää (24.10.2022) koskeva fakta verrattuna syytteen 
nostamisen (20.6.2022) ja Pyykkösen 19.10.2022 valehtelun päiväyksiin on täysi näyttö Pyykkösen, 
Kukon ja jokaisen väärentämiseen osallistuneen rikoksista. 

 



8(67) 
 

RIKOSILMOITUS 4: 
 
Rikosilmoituksen kohde: Kukon valehtelu 28.12.2022 päätöksessä  
 
Tehtyäni 28.11-13.12.2022 rikosilmoituksen Kukosta, Pyykkösestä ja väärentämiseen osallistuneista 
poliiseista, heistä jokainen ryhtyi esteellisinä kohdistamaan minuun ”kuulusteluja” kostotoimena 
jouluaattoviikolle, estämään lapseeni kohdistettujen väkivaltarikosten tutkinnat ja estämään oman 
lapseni puolustautumisen ja itseltäni myös puolustautumisen väärennöstä ja virkarikoksia vastaan. ROL 
14:1 § säätää, että olen väärennösrikoksissa ja virkarikoksissa uhrin asemassa, koska em. väärennökset 
on kohdistettu sellaisiin teksteihin, jotka ovat minun todistajankertomusteni sitaatteja. Kun minun 
tekstiä väärennetään, olen selvässä asianomistaja-asemassa suorana väärennöksen kohteena.  
 
Estääkseen minulta laissa säädetyn oikeussuojakeinon eli ROL 14:1 §:n säätämän asianomistajasyytteen 
nostamisen, Kukko laati esteellisenä asianosaisasemassa, vastapuolenani ja päätöksenteon kohteena 
olevassa rikoksessa rikoksentekijäasemassa 28.12.2022 päätöksen, jossa valehtelee, että minulla ei olisi 
asianomistaja-asemaa itseeni ja itse laatimaani tekstiin kohdistetussa törkeässä väärennys- ja 
virkarikoksessa.  
 
Wallinin loppulausuntoon sisältyvä minun tekstini sitaatti oli väärennetty muotoon, jossa en ole sitä 
14.2.2022 Tuimalalle postittanut ja todistajankertomuksena laatinut. Esim. käyttämäni termi 
”perusoikeudet” oli muutettu muotoon ”penisoikeudet”. 
 
Todisteesta TOD 11A ilmenee väärentämätön lausumani. Todisteesta TOD 11D (osa 1) ja TOD 11E 
ilmenee, että väärentämätön loppulausunto sivuilla 1-18 sisälsi juuri minun todistajankertomukseni osan 
sitaateissa ja muuta todistajana kertomaani juridiikkaa. Todisteista TOD 11F, TOD 11G ja TOD 11H 
ilmenee, että loppulausunnon sivuja 1-8 on väärennetty useita kertoja ja jokaisessa väärennöksessä 
väärentäminen on kohdistunut aina myös minun laatimaani todistajankertomuksen tekstiin.  
 
Väärennösrikosten kohdistaminen Wallinin lisäksi minuun ilmenee suoraan vertaamalla todisteita  TOD 
11A-11C todisteisiin TOD 11F-TOD 11J ja todisteeseen TOD 11K (sisältää väärennösrikosten päiväykset 
ja faktan väärennöksen korjauspäivästä vasta 24.10.2022). Todisteista ilmenee: 
1) Asianomistaja-asemani väärennösrikosten toisena kohteena 
2) Minuun ja Walliin rikosten uhreina kohdistetun väärennösrikoksen tekoaika 14.2.2022-24.10.2022 
3) Kukon valehtelevan rikollisesti 28.11.2022 ja 28.12.2022 
4) Pyykkösen valehtelevan rikollisesti 19.10.2022 
5) Jokaisen heistä syyllistyneen myös RL 33:4 §:n rangaistavaksi säätämään väärennösaineiston 

hallussapitoon ja lisäksi sen käyttämiseen törkeiden virkarikosten ja lavastusten 
rikoksentekovälineenä 

6) todisteet, joiden perusteella syntyy syyttämispakko kaikista Kukon, Pyykkösen, Tuimalan, Huldenin 
ja väärentäjäkoplan rikoksista ja täysi näyttö siitä, että Kukko a) auttaa kaikissa mahdollisissa 
rikoksissa niiden toteutuksissa ja b) estää asianomistajan syyteoikeutta rikollisella valehtelulla ja 
koplansa kanssa joululle, vapulle, äitienpäivälle, pääsiäiselle ajoitetuilla minuun kohdistetuilla 
vainoilla, joissa jokaisessa heidän esteellisenä toteuttamissaan ”jahtikuulusteluissaan” on kyse 
samalla motiivilla tehdyistä lavastuksista, joilla motiiveilla väärennöksetkin on tehty ja jokaisessa 
kuulustelussani ”rikokseksi” minulle on leivottu ”asianomistajasyytteen ajamis-rikos”, joka ei ole 
rikos Suomessa.  

7) Oikeussuojakeinoja ”rikokseksi” määrittelemällä, Kukon 28.11.2022 valehtelulla ja tekaistujen 
rikosten lavastuksillaan heidän rikollisverkostonsa yrittää estää asianomistajasyytteiden ja muiden 
laillisten oikeussuojakeinojen käytön peitelläkseen omia rikoksiaan, niiden todisteita ja estääkseen 
niitä, koska syytteet koskevat heitä itseään ja rikoskumppaneitaan ja suojattejaan. 
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RIKOSILMOITUS 5: 
 
Rikosilmoituksen kohde: Sjöholmin, Mamian ja Salovartion (Kukon rikoskumppanina) samana 
28.11.2022 päivänä laatima tutkinnantappopäätös kokonaan ilman esitutkintamateriaalia sekä 
valvontanauhojen eli julkisten ja asianosaisjulkisten aineistojen rikollinen salailu leipomisten 
toteutuksissa 11.12.2019, 18.2.2021, 26.5.2021, 21.4.2022-28.11.2022 ja 29.11.2022-7.3.2023 ja 
jokainen toisiinsa liittyvä rikos jatkuu edelleen  
 
Tehtyäni 23.4.1011 rikosilmoituksen minuun, lapseeni ja lapseni isään 21.4.2022 Lempolan 
kauppakeskuksessa RL 15:9 §:n rikoksena kohdistetussa tilatussa tuntemattoman naisen hyökkäyksessä 
(TOD 2K osa 4), sama Sulkon, Kukon, Sjöholmin, Mamia, Äijälän, Huldenin ym. kopla aloitti leipomaan 
myös tuohon rikokseen tutkinnantappojaan valehtelemalla.  
 
Leipoakseen kostona minulle rikoksen tosiasiallisena uhrina olemattoman ”väkivaltarikoksen” myös 
VarsKäO:ssa 18.2.2021, jonne olin saapunut Wallinin huoltajuusriidan todistajaksi sekä 
mahdollistaakseen 11.12.2019-5.3.2023 minuun, lapseeni ja läheisiini kohdistettua raakaa väkivaltaa, 
estääkseen törkeiden rikosten tutkinnat ja lavastaakseen ensin minulle ja sitten myös lapseni isälle ja 
testamenttiriidan kantajien ja Wallinin asiamiehelle OTT Petter Kavoniukselle yhtä olemattoman 
väkivaltarikoksen Lempolassa meihin kohdistetussa rikollisessa hyökkäyksessä,  
1) Kopla on estänyt, tuhonnut ja väärentänyt valvontanauhoja 11.12.2019 rikoksen tutkinnan 

estämiseksi 
2) Kopla on 18.2.2021 lukien estänyt julkisen tilan valvontanauhoja minulta itseltäni itseeni todistajana 

ja lapseeni kohdistuvan rikoksen peittelemiseksi ja Väliahon, Juntikan, Ilmasen, Kettulan, Hellören, 
Kivikosken ja Melakarin minuun ja lapseeni kohdistaman rikoksen tutkinnan estämiseksi ja 
leipoakseen minusta väkivaltaisen hyökkääjän olemattomilla tapahtumilla. 

3) Kopla on estänyt, tuhonnut ja väärentänyt valvontanauhoja samaan lapseeni 26.5.2021 kohdistetun 
henkirikoksen yrityksen tutkinnan estämiseksi, kuullut rikoskumppanin Kentin todistajan väärässä 
roolissa ja Salonen valehdellut tekijöitä esteellisen Kentin valehteluun perustuen identtisiksi 
kaksosiksi rikoksen tutkinnan tahalliseksi estämiseksi 

4) Sjöholm ja Mamia jättivät 21.4.2022 soittamani hätäkeskussoittoni liittämättä todisteeksi 
esitutkintaan, estivät minun, lapsen, lapsen isän, tapahtumat nähneen assistenttini ja jokaisen muun 
henkilötodistajan kuulemiset leipoakseen lapseni isälle eli testamenttiriidan kantajien ja Wallinin 
avustajaan kohdistamansa perättömän ”epäilyn” tekaistuilla tapahtumilla aivan samalla tavalla, jolla 
minulle 18.2.2021 kostona leivottiin olematonta väkivaltarikollisuutta aulan nauhoitteita salaamalla. 

5) Sjöholm ja Mamia laativat esteellisinä tutkittavassa asiassa asianosaisasemassa sekä omia, naisen ja 
muiden rikoskumppaneiden  rikoksiaan peitelläkseen ja perättömästi tahallaan väkivaltarikos-
väitteitä keksiäkseen ja väärään tahoon kohdistaakseen Salovartiolle väärillä tapahtumatiedoilla ja 
kokonaan ilman esitutkintamateriaalia esityksen tutkinnan estämisestä, vaikka olivat perättömästi 
liittäneet em. perättömät väkivaltaväitteet uhriin ja estävät naisen törkeiden rikosten tutkintaa ja 
todisteiden kirjaamisen. 

6) Salovartio on myöntänyt tehneensä ”ratkaisun” 28.11.2022 kokonaan ilman asian aineistoa 
lukematta yhtään mitään, vaikka hänen nimissään laaditussa päätöksessä esitetään muka hänen 
syyttäjänä laatimia ”johtopäätöksiä” 

7) Salovartion 28.11.2022 ratkaisua ei ole ”sattumoisin” laadittu aivan samana päivänä kuin Kukon 
28.11.2022 rikos, jolla Kukko estää Pyykkösen rikosvastuuta, vaan ne ovat saman rikoksen osatekoja.  

8) Myös Pyykkönen on laatinut 20.6.2022 syytteen aineistoa lukematta aivan kuten Salovartio. 
Pyykkösen nostama leivottu syyte perustuu väärennökseen ja Salovartion päätös esteellisten 
poliisien valehteluun ja esitutkintamateriaalin väärentämiseen. 

9) Estääkseen tiedonsaantioikeuttamme ja jatkaakseen esteellisinä rikoksiaan, Sjöholm ja Mamia ovat 
28.11.2022 lukien tahallaan estäneet meitä saamasta MITÄÄN esitutkinta-aineistoa, vaikka meihin 
on kohdistettu julkisen vallan väärinkäyttörikoksia heidän ”ratkaisuillaan”, jotka on tehty niiden 
todisteiden vastaisesti ja ilman niitä materiaaleja, joita uusilla virkarikoksillaan peittelevät. 
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Todisteesta TOD 4L (osat 1-2) ilmenee, että 28.11.2022 ratkaisu on laadittu Salovartion nimissä kokonaan 
ilman aineistoa eli  
1) päätös antaa väärän kuvan laatijastaan 
2) päätös syntyi esteellisten poliisien rikoksilla, joista kaikista 28.11.2022 rikoksista ja muista yhtä 

rikollisista tutkinnantapoista on koplassa sovittu etukäteen 
3) päätös syntyi samasta syystä kuin väärentämällä aloitettu Pyykkösen rikos eli aineistoa 

syyttäjälaitoksessa myöskään asiassa R 22/2264 lukematta  
4) päätösten syntytavat ovat saman jatketun, järjestäytyneen rikollisryhmittymän rikosten osatekoja ja 

rikoskumppaneiden etukäteen sopimia törkeitä virkarikoksia 
 
Todisteesta TOD 8A näkyy, että Mamian, Sjöholmin, Salovartion, Kukon, Sulkon, Äijälän, Tarmo Tannerin 
ja ”jonkun” nimeään Länsi-Uudenmaan poliisissa salailevan virkamiehen teko on sama rikos, josta on jo 
käynnistetty virkarikostutkinta ja kuului tässäkin asiassa aikoja sitten käynnistää. 
 
RIKOSILMOITUS 6: 
 
Rikosilmoituksen kohde: Todisteita, rikosilmoituksia ja ”syylliseksi” leivotun lausumia ei luettu ja 
kirjattu muissakaan asioissa lainkaan ja syyttäjät laativat poliisien kanssa etukäteen ”älä lue mitään”-
ohjeet 
 
Esteelliset poliisit Mamia, Heikkilä, Sjöholm, Uski ja Äijälä sopivat ”kuulusteluistani”, joissa tehtailtiin heti 
Ruohosten oikeudenkäyntihäviön ja 14.9.2021 Ruohosta vastaan nostamani asianomistajasyytteen 
jälkeen olemattomien rikosten ”rikosepäilyjä” ja tavoitteellisia tekaistuja syytteitä. Niihin oli etukäteen 
syyttäjien ”ohjeet” rikollisista kuulustelumenetelmistä, joissa ”tutkintaa” suorittavat poliisit eivät kirjaa 
ja lue lainkaan esitutkintamateriaalia ja esteelliset rikoskumppanit valehtelivat sähköposteillaan 
rikoskumppanit esteettömiksi ja ”sivullisiksi”. Todisteista TOD 2A, TOD 13A-C ja TOD 45A-J näkyy, että  
 
1) Kaikissa asioissa ”ratkaisut” on laadittu esitutkintamateriaalia kirjaamatta ja lukematta laista ja 

todisteista irtautuneena rikollisuutena rikollisten leipomiseksi syyttämiksi ja minun, Wallinin 
leipomiseksi ”rikollisiksi” rikosten uhreina. 

2) Suuripää, Moilanen, Halme, Kukko, Äijälä, Mamia, Heikkilä, Sjöholm, Salonen ja muut rikoksiin 
osallistuneet ovat uhkailleet minua, estäneet todisteiden ja rikosilmoitusten kirjaamista vuosia, 
estäneet kuulusteluvastausten kirjaamista, estäneet jokaisessa jutussa (sekä tutkinnantapoissa että 
lavastuksissa) 2001-2023 kaikkien henkilötodistajien kuulemiset leipoakseen todisteluun nähden 
käänteisiä palveluksia rikollisverkostolleen ja minulle, Wallinille ja muille uhreille tekaistuja syytteitä 
tahallaan täysin rikollisin menetelmin.  

3) Jokainen päätös on laadittu esteellisenä ja esteettömyysvalehtelua esteelliset rikolliset itse ovat 
toteuttaneet sähköposteilla ja niin, että niissä ei ole lainkaan lainkohtia. He jättivät pois lainkohdat 
mm. asianosais- ja vastapuoliaseman aiheuttamasta esteellisyydestä voidakseen Sjöholmin, Mamia, 
Heikkilän, Salosen, Äijälän, Kukon omilla  valheellisilla sähköposteilla valehdella itseään ja 
rikoskumppaneitaan esteettömiksi lain sisällöstä riippumatta. 

4) Tanner, Halme, Mamia, Sjöholm ja jokainen koplan jäsen on toiminut tutkijana ja 
tutkinnanjohtajana omassa rikoksessaan tutkinnantappoja ja kostovelkuutuksia ja tekaistuja 
kärsimystä aiheuttavia ”kuulustelujaan” jouluksi, juhannukseksi, sairaslomille, vapuksi ym. 
ajoittaakseen. 

5) Äijälä valehteli koko koplan ”sivullisiksi” rikoskumppanuuksista tietoisena, Salonen valehteli 
virkamiehet lapsiksi, murhayrityksen tekijät identtisiksi kaksosiksi ja lopuksi Mäkinen ja Uski 
valehtelivat koko koplan ”tuntemattomiksi ryhmittymiksi” rikosilmoitusteni ja todisteiden vastaisesti 

6) Minuun kohdistetun murhayrityksen tutkinnan estämiseksi Salonen salaili hätäkeskusäänitteitä 
Suuripään, Halmeen ja Moilasen kanssa ja värväsi poliisit Sari Ryynäsen ja Samuel Erikssonin 
valehtelemaan Kemppiä, Baarmania, Saksaa, Nurmea ja kulttijohtaja Ruohosta koskevat 
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rikosilmoitukseni muka ”roskiksen kansien kolistelua” koskeviksi ilmoituksiksi 25.11.2019-2.12.2019 
ja 19.1.2020 tekemieni rikosilmoitusten tekstien vastaisesti, vaikka minut oli hakattu Ojamolla 
Kaivoslammenkadun ekojätepisteen vieressä koplan tilaustyönä. 

7) Vaikka ETL säätää velvoitteen kirjata rikosilmoituksen viivytyksettä, Halme, Kukko ja Äijälä ilmoittivat 
tahallaan estävänsä rikosilmoitusteni kirjaamista ja esim. Kukon rikollisessa sikailussa 16.11.2018 
jättämäni rikosilmoitus on kirjattu vasta 14.1.2020 juuri ennen Sulkon tutkinnantappojen 
sarjatuotannon aloitusta ja osa vasta päätösten jälkeen ja osaa ei ollenkaan ja Sainion 22.6.2022 
tutkinnantappoon Ruohosen tekoaika on väärennetty yhden päivän pituiseksi (tekoaika muka 
1.1.2018, mikä on jo ennen 16.11.2018 rikosilmoitustani) ja Ruohosten rikosten tekoaika 
todellisuudessa 1997-2023 ja rikos jatkuu edelleen ja sisältää tuhansia törkeitä jatketun rikoksen 
osatekoja).  

 
RIKOSILMOITUS 7: 
 
Rikosilmoituksen kohde: Esteellisen poliisin Jari Riialin tutkinnantappopäätökset 18.2.2022, 28.4.2022 
ja 13.6.2022, Riialin valehtelu 18.2.2022-13.6.2022 KäT Juntikan, KäT Kettulan, KäT Väliahon ja KäT 
Ilmasen virkarikossyytteiden tahalliseksi estämiseksi, Riialin laatima valheellinen vastaus 
oikeuskanslerinvirastolle 16.5.2022 (Riialin uusi rikos) ja Riialin aiheuttama virheellinen OKV:n päätös 
30.8.2022 ja uusi näyttö (Väliahon oma 13.2.2023 viesti) ja salassapitorikokset: 
 
Riiali valehtelee 18.2.2022, 28.4.2022, 16.5.2022 ja 13.6.2022 tahallaan rikollisesti kaikissa päätöksissään 
ja selvityksissään ja valehtelun nimenomainen motiivi on estää virkarikollisia koplan jäseniä joutumasta 
vastuuseen. Riialin rikolliset päätökset ja 16.5.2022 selvitys ja Lounais-Suomen poliisin valheellinen 
vastaus oikeuskanslerille ovat tässä rikosasiassa todisteet UUSI TOD 7-8 ja erehdyttämällä syntynyt 
OKV:n päätös UUSI TOD 9.   
 
Uutena todisteena heidän rikoksistaan on KäT Väliahon 13.2.2023 Wallinille laatimat 5.5.2021 ja 
13.2.2022 sähköpostit (UUSI TOD 5-6), joista näkyy verrattuna todisteeseen UUSI TOD 3 (Hirvosen 
27.4.2021 ja 5.5.2021 päätökset): 
1) Kulttijohtaja Juha Ruohonen pyysi salaa Wallinin terveystietoja rikoskumppaninaan toimineelta 

käräjätuomari Hanna Väliaholta 22.3.2021. 
2) Väliaho luovutti asiassa H 20/38165 Wallinin terveystiedot 22.3.2021 salaa sivulliselle Ruohoselle 

Wallinin tietämättä tekemättä Riialin väittämää mitään päätöstä eli Väliaho toteutti RL 40:5 ja 8 §:n 
rikokset tahallaan auttaakseen Ruohosia toteuttamaan uusia rikoksia asiassa L 19/12892. 

3) Rikollisten epärehellisten valehtelevien poliisien suojatti Väliaho itse kiistää edelleen 13.2.2023 
koskaan laatineensa sellaista päätöstä, joka esiintyy Riialin 13.6.2022 päätöksessä. 

4) Asiassa ei ole tehty Riialin väittämää päätöstä salassapidosta poikkeamista, vaan lainvoimainen 
5.11.2020 Hirvosen päätös potilastietojen salassapidosta ja 27.4.2021, 5.5.2021, 4.6.2021, 24.9.2021 
ja 26.1.2022 Hirvosen, VarsKäO:n ja Turun HO:n päätökset salassapidosta, jonka rikkominen 
säädetään rangaistavaksi ja jonka rikoksen Väliaho, Baarman, Rimon, Ruohoset, Havia, Kemppi, 
Henriksson, Mäkinen, Hemmi, Jormanainen, Walve ovat tehneet minuun ja Walliniin kohdistettuna 

 
Riialin rikosten vuoksi niiden rikosten tarkoitettuna seurauksena hän erehdytti Juntikan, Ilmasen, 
Väliahon ja Kettulan kanssa laillisuusvalvontaviranomaista tekemään heidän rikostensa syytteiden 
estämiseksi laaditun virheellisen OKV:n 30.8.2022 päätöksen. 
 
Riialin, Juntikan, Väliahon, Kettulan ja Ilmasen yhdessä sopiman valehtelun ja heidän etukäteen 
sopimiensa ja yhdessä Ruohosen ja muiden rikoskumppanien kanssa toteuttamien rikosten vuoksi he 
ovat perusteettomasti välttyneet syytteiltä ja rikoksen yhtä tarkoitettuna seurauksena valituksenalaisen 
asian kokonaisvaltaisesti rikollinen ratkaisutoiminta on perusteettomasti vahingokseni, lapseni ja Wallin 
vahingoksi voimassa ja laissa säädetty tiedonsaanti-, tarkastus- ja päätöksenteko-oikeuteni estettynä 
vuosia tahallaan ja rikosten määrä on lisääntynyt heidän rikostensa avulla niin, että yhteensä olemme 
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joutuneet alistumaan noin 10.000 erilaisen törkeän rikoksen kohteeksi, joita on jatkettu ja peitelty 
laittoman salailun ja rikollisten tutkinnantappojen avulla. 
 
Poliisi Jari Riiali valehtelee 18.2.2022 ja 13.6.2022 päätöksissään Väliahon rikosten tutkinnan, syytteiden 
ja tuomioiden tahalliseksi estämiseksi vastoin em. kirjallista näyttöä, että Väliaho olisi muka 22.3.2022 
tehnyt ”päätöksen salassapidosta poikkeamisesta”, vaikka Väliaho jopa itse kirjallisesti edelleen 
13.2.2023 kiistää tehneensä sellaisen päätöksen, jonka poliisi Riiali valehteli hänen tehneen 

• Riialin päätöksessä mainittua Väliahon päätöstä ei siis ole olemassa lainkaan VarsKäO:ssa. 

• Sen sijaan päinvastoin ovat olemassa KäT Hirvosen kolme kertaa tekemät päätökset potilastietojen 
salassapidosta ja niitä Väliahoa virkarikossyytteeltä valheillaan suojelevan esteellisen poliisin Riialin 
päätöksessä ei mainita lainkaan. 

 
Riialin, Kukon, Sulkon, Väliahon, Kettulan, Ilmasen ja Juntikan rikollinen valehtelu synnyttää ristiriitoja, 
jotka ovat todisteita heidän jokaisen rikoskumppanuudesta ja valehtelustaan juuri törkeän rikoksen 
toteutuksissa: 
 
1) Samaan aikaan, kun Riiali poliisina ilmoittaa kirjallisessa 13.6.2022 päätöksessään kaikki Väliahon 

Ruohoselle luovuttamat tiedot nimenomaan salausvelvoitteen alaisiksi terveystiedoiksi (eli 
luovutuskiellon alaisiksi); 
A) Ilmanen, Kettula ja Juntikka jatkoivat niiden viestien valehtelua olemattomiksi.  
B) Väliaho jatkoi samaan aikaan ja jatkaa edelleen niiden myöntämistä olemassa oleviksi, mutta 

valehtelee luovuttamiaan terveydentilatietoja ”julkisiksi” 
2) Olemassa olevat (kielletyt) viestit kulttijohtajan Ruohosen kanssa ovat siis muuttuneet 

”olemattomiksi” vain suhteessa minuun Juntikan, Ilmasen ja Kettulan sähköposteilla, koska he 
päättivät estää minua itseäni saamasta asianosaisena itseeni kohdistuvaa viestintää valehtelemalla 
sitä tahallaan olemattomaksi vain estääkseen tahallisella valehtelulla ja pelkillä sähköposteillaan 
laissa säädetyn tiedonsaantioikeuteni ja estääkseen  Väliahoa ja kulttijohtaja Ruohosta saamasta RL 
40:5 §:n ja RL 38:1 §:n salassapitorikoksista syytettä, joka hänelle kuuluu. 

3) ”Olemattomiksi” valehdellut viestit siis mainitaan poliisin Riialin 13.6.2022 päätöksessä, KäT 
Hirvosen päätöksessä ja viesteissä, AA Havian 28.10.2020 Hirvoselle laatimassa kirjallisessa 
anteeksipyynnössä ja niiden lähetystapahtumat ovat olemassa. Silti he edelleen vuonna 2023 
tahallaan estävät minua viestinnän kohteena saamasta asiakirjoja valehtelemalla niitä 
”olemattomiksi”. 

4) Samaan aikaan, kun Juntikka ja Ilmanen valehtelevat olemattomiksi kaikkia Ruohosen VarsKäO:lle 
lähettämiä viestejä ja Väliahon ja hänen sihteerinsä 22.3.2022 Ruohoselle salaa lähettämien Wallinin 
terveydentietojen toimituksia, Väliaho itse kuitenkin 2021 ja uudelleen 2023 Wallinille lähettämissä 
viesteissä myöntää niiden olevan olemassa, mutta valehtelee luovuttamiaan terveystietoja ”julkisiksi 
tiedoiksi”. Terveystiedot eivät ole koskaan julkisia ja ne myönnetään siis salassa pidettäviksi myös 
poliisin Riialin 13.6.2022 päätöksessä ja KäT Hirvosen päätöksillä samassa VarsKäO:ssa.  

5) Väliaho valehtelee luovuttamiaan Wallinin terveystietoja ”julkisiksi” estääkseen valehtelullaan 
saamasta syytettä RL 40:5 §:n rikoksesta, jonka hän toteutti tiedot sivulliselle Ruohoselle salaa  
luovuttamalla. Väliahon valehtelu näkyy suoraan siitä, että: 
A) laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta ja JulkL 24 §:n 25-kohdassa säädetään potilas- ja 

terveystiedot salassa pidettäviksi ja rikoslaissa Väliahon teko säädetään virkasalaisuuden 

rikkomiseksi ja Ruohosen rikos 38:1 §:ssä salassapitorikokseksi. 

B) KäT Hirvonen teki 5.11.2020, 5.5.2021 ja 4.6.2021 samoja Wallinin, minun ja muiden 

asianosaisten terveystietoja koskevan salauspäätöksen, VarsKäO teki 26.1.2022 toisenkin 

salauspäätöksen, jota noudatetaan VAIN SIVULLISIIN enkä minä ole omien potilastietojeni 

sivullinen, mutta Ruohonen on Wallinin potilastietojen urkkijana sivullinen. 

C) Turun HO teki 24.9.2021 salauspäätöksen ja laissa potilas- ja terveystiedot säädetään salaisiksi 
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D) KäT Hirvonen ilmoitti kirjallisesti 5.5.2021 tehneensä jo salausmerkinnät ja päättäneensä ne 

salattaviksi, koska ovat JulkL 24 §:n 25-kohdassa säädettyjä salassa pidettäviä terveystietoja 

E) Samat Wallinin terveystiedot eivät voi tietenkään olla samassa VarsKäO:ssa ”julkisia”, kun 

Väliaho, Juntikka, Kettula ja Ilmanen ujuttavat niitä salaa varjovalmistelurikoskumppanilleen 

Ruohoselle Wallinin tietämättä ja sitten ”salassa pidettäviä” Hirvosen päätöksellä, kun ne 

terveystiedot Väliaholta hankkinut Väliahon, Juntikan, Ilmasen ja Kettulan rikoskumppani 

Ruohonen käsitteli niitä asiassa L 19/12892 istunnossa 27.4.2021 sivullisten läsnäollessa. 

F) Jos ne terveystiedot olisivat julkisia ja Väliahon teko laillinen, ei niitä tekoja tarvitsisi salaa tehdä 

ja aineistoja salailla ja niistä valehdella. 

G) Riiali valehtelee Väliahon tehneen päätöksen, jota ei selvästikään ole olemassa ja jollaista 

Wallinin potilastietojen luovutusta ja mitään hänen terveystietojaan koskevaa Riialinkaan 

väittämää päätöstä ei tietenkään voi Wallinilta salaa tehdä 

H) Juntikka ja Ilmanen valehtelevat ”olemattomaksi” kaikkia Väliahon itsensä myöntämiä salaisia 

viestejään ja terveystietojen 22.3.2022 toimitusta Ruohoselle ja Ruohosen 26.10.2020-27.4.2021 

salaisia varjovalmisteluviestejä ja niihin rikoksiin ja rikollisiin Väliahon luovutuksiin perustuvia 

salassapitorikoksia 27.4.2021 istunnossa 

6) KäT Hirvonen ilmoitti kirjallisesti 5.5.2021 tehneensä jo salausmerkinnät ja päättäneensä ne 

salattaviksi, koska ovat JulkL 24 §:n 25-kohdassa säädettyjä salassa pidettäviä terveystietoja 

A) KäT Hirvonen teki 5.11.2020 ja 4.6.2021 päätökset siitä, että Wallinin, minun ja kaikkien 

terveystiedot ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä eli sivulliskäsittely on kielletty, mutta 

minä en siis ole omien terveystietojen sivullinen. 

B) Kun Väliaho luovutti salaa Ruohoselle juuri ne terveystiedot, joista on tehty KäT Hirvosen kaksi 

salauspäätöstä, on aivan selvää, että samat terveystiedot eivät voi olla edeltävästikään 

”julkisia terveystietoja”, kun Väliaho 22.3.2021 luovutti ne Ruohoselle varjovalmisteluissaan 

Wallinin tietämättä ja muuttuisivat samassa VarsKäO:ssa ”salassa pidettäviksi”, kun sama 

Ruohonen levitteli niitä ja minun potilastietojani  27.4.2021 istunnossa salassapitorikoksillaan 

C) Riialin 13.6.2021 päätöksessäkin myönnetään luovutetut tiedot salassa pidettäviksi 
terveystiedoiksi, minkä jälkeen rikollinen luovuttaja Väliaho itse naurettavalla rikollisella tavalla 
jatkoi 13.2.2023 valehtelua, että terveystiedot olivat muka ”julkisia tietoja” 

7) Väliaho on ensin salaa tahallaan toteuttanut RL 40:5 §:n rikoksen luovuttamalla terveystiedot 

tahallaan salaa sivullisille Ruohosille, jotka Havian ja Ritvasen kanssa käyttivät niitä 27.4.2021 

Walliniin ja minuun kohdistetun salassapitorikoksen toteutukseen. Sen jälkeen he yhdessä aloittivat 

rikosten ”laillistamiseksi” naurettavan ristiriitaisen valehtelun, jossa he valehtelivat 

A) olemassa olevia varjovalmisteluviestejä olemattomiksi 

B) rikoskumppaneitaan esteettömiksi 

C) terveystietoja julkisiksi esteellisen Väliahon omilla rikollisilla viesteillä ilman päätöksiä, 

valitusosoituksia ja yhtään lainkohtaa, vaikka ne samat Väliahon ”julkisiksi” valehtelemat 

aineistot ja tiedot oli lainvoimaisesti samassa tuomioistuimessa päätetty salassa pidettäviksi 

terveystiedoiksi 

D) Rikoskumppanin Riialin 13.6-16.5.2022 päätöksellä ja siihen liittyvillä törkeillä valheilla  

jälkikäteen  Väliahon tekemäksi ”päätöstä”, jollaista ei ole olemassa lainkaan ja jollaista ei voi 

tietenkään ”syntyä” poliisi Riialin 30.6.2022 toteuttamalla törkeällä virkarikoksella eli siten, että 

esteellinen poliisi Jari Riiali Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiloissa vuoden viiveellä Väliahon 

salassapito- ja virkarikoksen syytteiden ja tutkinnan estämistarkoituksessa valehtelee Väliaholle 

päätöksen, jota suojatti Väliaho ei ole todellisuudessa tehnyt, ja jota ei voi tuomioistuinlain, 

JulkL:n, lain oikeudenkäynnin julkisuudesta vastaisesti edes sinänsä tehdä Wallinilta salaa. 

E) Rikoskumppani Riialin 13.6.2022 tekemällä päätöksellä olemassa olevaksi (tosiasiassa  

olematonta) Väliahon päätöstä ”salassapidosta poikkeamisesta”, vaikka syytesuojatti Väliaho 
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itse irvokkaalla tavalla edelleen 13.2.2023 sinnikkäästi julistaa, että mitään päätöksiä hänen ei 

ole koskaan tehnyt 

F) Riialin väittämää hänen päätöstä ei ole olemassa. Välttyäkseen syytteiltä ja tuomiolta ja virasta 

erottamiselta Väliaho itse valehtelee Riialin kanssa ristiriitaisesti, että hänen ei muka olisi 

tarvinnut tehdä salauspäätöstä, kun Väliaho vaan itse valehtelee salaa kulttijohtajalle 

luovuttaneensa muka ”julkisia terveystietoja”, vaikka luovutti salaa rikoksellaan salassa 

pidettäviä terveystietoja eli toteutti rikoksen ne luovuttaessaan 

G) Niistä Väliahon rikoksilla sivulliselle kulttijohtajalle luovutetuista muka ”julkisista” 

terveystiedoista laillinen käräjätuomari Hirvonen oli jo 5.5.2021 ja uudelleen 4.6.2021 tehnyt 

laillisen salauspäätöksen ennen kuin Riiali ja Väliaho aloittivat uusimmat 13.6.2022-16.5.2022 ja 

13.2.2023 rikoksensa ja valehtelunsa.   

8) Myös rikoskumppanina toimiva poliisi Jari Riiali valehtelee 13.6.2022 päätöksessä nimenomaan 

Väliahon syytteiden ja tuomioiden estämiseksi. Riiali laati 13.6.2022 päätöksen, jossa poliisina 

(=esteellisenä rikoskumppanina) valehtelee Väliaholle olemattoman ”päätöksen” jälkikäteen yli 

vuoden viiveellä voidakseen valehdella Väliahon tahallaan toteuttamaa RL 40:5 §:n rikosta 

”laillisuudeksi”. Riiali kirjoitti 13.6.2022 päätökseensä suojattinsa Väliahon päinvastaisen oman 

2021-2023 inttämisen vastaisesti, että Väliaho olisi muka tehnyt ”päätöksen salassapidosta 

poikkeamisesta” luovuttaessaan salaa Wallinin terveystiedot sivulliselle Ruohoselle. Väliaho itse 

jatkoi ennen Riialin päätöstä ja sen jälkeenkin sinnikästä valehtelua, että mitään päätöstä hän EI 

tehnyt eikä muka tarvinnut tehdä, koska valehtelee niitä terveystietoja ”julkisiksi tiedoiksi”. 

9) Väliaho siis ujutti SALAA Wallinin terveystiedot 22.3.2022 sivulliselle Ruohoselle, mikä ei ole JulkL:ssa 

ja missään säädetty ”päätös salassapidosta poikkeamisesta” eikä Riialin valehtelemaa Väliahon 

päätöstä ole luovutushetkellä eikä koskaan ollut olemassa edes päätöksentekijäksi väitetyn 

Väliahonkaan mielestä koskaan lainkaan. 

10) Päätöstä salassapidosta poikkeamisesta Wallinin terveystietojen ja kenenkään terveystietojen 

osalta EI VOI tietenkään tehdä kukaan käräjätuomari salaa niin, että hän vaan alkaa 

varjovalmisteluissa rikollisen kulttijohtajan salaa lähettämän sähköpostin pyytelyiden perusteella 

lähettämään sivulliselle Ruohoselle sivullisen salaa tekemän pyynnön perusteella salassa pidettäviksi 

säädettyjä minun ja Wallinin tai kenenkään terveystietoja.  

11) Päätös salassapidosta poikkeamisesta edellyttäisi myös Wallinin tai muun potilas- ja terveystietojen 

asianomistajan kuulemista ja Ruohoselta jotain perustelua ja sellaiseen väitteen perustuvaa KäT 

Väliahon kirjallista perusteltua päätöstä valitusosoituksineen, jos olisi kyseessä sellainen yksityinen 

tai yleinen etu, joka oikeuttaisi sivulliselle luovuttamaan potilastietoja. Mitään sellaista perustetta 

ei ole ollut olemassa eikä myöskään ole olemassa Väliahon mitään päätöstä. 

12) ”Päätös KäO:ssa” synny tietenkään niin, että epärehellinen poliisi Jari Riiali valehtelee vuoden 

päästä poliisiasemalla ja 

A) ”synnyttää” poliisiasemalla laatimillaan valheillaan käräjäoikeuteen päätöksiä, joita 

käräjäoikeudessa eri ole tehty koskaan 

B) esteellisenä poliisina laatii 13.6.2022 päätökseensä tarinan Väliahon tekemäksi väittämästään 

22.3.2021 päätöksestä, jota ei ole oikeasti olemassa käräjäoikeudessa eikä missään 

C) esteellisen poliisin Riialin valehtelulla syntyneen” päätöksen olemassaolon 

”päätöksentekijäksi” väitetty Väliaho itsekin kiistää myös 13.6.2022 päätöksen jälkeen 

13.2.2023. 

13) Riialin 13.6.2022 päätöksessä mainittua Väliahon päätöstä ei ole olemassa, mikä fakta näkyy 

suoraan Väliahon omista kaikista  viesteistä ja uudelleen erittäin selvänä Väliahon Wallinille 

lähettämästä 13.2.2023 viestistä (uusi TOD 5), joissa hän kiistää tehneensä yhtään päätöstä 

salassapidosta poikkeamisesta, koska päinvastoin tahallaan valehtelee Ruohoselle 22.3.2021 salaa 

luovuttamiaan Wallinin terveystietoja ”julkisiksi” asiakirjoiksi, vaikka käräjätuomarina varmasti tiesi 
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ja kuuluu tietää terveystietojen salassapidosta ja että hänen tekonsa (niiden Wallinin terveystietojen 

salaa varjovalmisteluissa sihteerin sähköpostilla ilman päätöstä tapahtunut luovutus sivulliselle) on 

moninkertainen rikos eli RL 40:5 ja 8 §:n rikos ja RL 38:1 §:n rikos Ruohosen ja hänen 

rikoskumppaniensa rikoksena. 

14) Poliisiorganisaation rikollisverkoston yksi päätekijöistä Jari Riiali siis valehteli Väliahon tehneen 

päätöksen, jota ei selvästikään ole olemassa eli kirjoitti poliisina omaan päätökseensä yli vuoden 

päästä tarinan Väliahon muka tekemästä päätöksestä, jonka tekemisen jopa Väliaho itsekin 2021 ja 

uudelleen 2023 viestissä kiistää.  

15) Riialin vuoden viiveellä sepittämää Väliahon päätöstä ei ole tehty Wallinin terveystietojen 

luovutuksessa. Sen sijaan on kyllä olemassa Väliahon salassapitorikos ja virkarikos, jossa hän 

sivulliselle luovutti JulkL 22-24 §:n, 35 §:n ja lain oikeudenkäynnin julkisuudesta säätämien 

luovutuskieltojen vastaisesti kaikkien arkaluonteisemmat tiedot mahdollisimman törkeällä tavalla 

varjovalmisteluissa ja sitä ennen 18.2.2021 käsitteli minua kuulematta perättömiä 

turvallisuusuhkailmoituksia, uhoili tekevänsä minua kuulematta perättömät merkinnät 

muodostamastani (olemattomasta” turvallisuusuhkasta KäO:n rekisteriin ja aloitti sitten Riialin, 

Juntikan, Kettulan ja Väliahon kanssa rikollisen valehtelun, jossa jokainen rikoskumppani valehtelee 

mitä sattuu aivan ristiin. 

 

RIKOSILMOITUS 8  
 
Rikosilmoituksen kohde: Valehtelevan AVI:n virkamiesten Nina Tainion, Pauliina Rouhiaisen, Erik 
Tarnaalan, lääkäri Ranan Rimonin, AA Pontus Baarmanin ym. suojelu valehtelevan esteellisen Kukon 
tutkinnantapoilla ja sen jälkeen lakimies Uskelinin hämärillä ”vastauksilla” 
 
Kukko lähetti 20.6.2022 tutkinnantappojen sarjatuotantoaan, jotka kaikki on laadittu esteellisenä ja 
kaikki ovat hänen, Riialin, Sulkon ym. törkeitä rikoksia. AVI:n tarkastajan Niina Tainion syytteet 
poliisirikoskopla esti valehtelemalla Tainion pyytäneen Rimonilta lausunnon. Toimitin ennen 
tutkinnantappoa Lounais-Suomen poliisille todisteeksi Tainion oman kirjallisen ilmoituksen (UUSI TOD 
16), että hän ei ole pyytänyt eikä pyydä Rimonilta lausuntoa. Lausunnon estäminen on Tainion rikos, 
Rimonin, Baarmanin ja Ruohosten laatima ja levittämä 20.6.2019 asiakirja on rikos, sen levitys on rikos ja 
kaikki rikoskumppanien Sulkon, Kukon, Riialin ym. tutkinnantapot ovat törkeitä virkarikoksia, joilla on 
tahallaan mahdollistettu ne kaikki rikokset.  
 
Halvaantumiseeni johtanut vuosien työpaikkakiusaaminen ja laiton rikollinen äitiyslomallani toteutettu 
irtisanominen hoideltiin aikanaan 2014 niin, että AA Henriksson, lakimies Teija Kerminen, 
työturvallisuuspäällikkö Anne-Maija Jalonen, apulaisjohtaja Antti Pöllänen, toimitusjohtaja Minna 
Kohmo, lakimiehet Vesa-Jaakko Rantala, Jaakko Gummerus ja Mikko Mäenpää eli halvaantumiseni ja 
sairastumiseni aiheuttaja ja sadistisen 6 jatketun työpaikkakiusamaisen toteuttajat laativat esteellisinä 
AVI:lle 9.6.2014 valheellisen selvityksen ja liittivät todisteeksi 27.5.2014 päivätyn väärennetyn 
lausunnon (UUSI TOD 37), joka oli laadittu työterveyslääkäri Leena Järvisen nimissä. ”Leena Järvisen” 
lausunnossa kiistettiin kaikki työpaikkakiusaaminen, vaikka työterveyshuollossa oli 12 sivua epikriisejä ja 
kirjauksia vakavista sairausoireista ja vuosia jatketusta työpaikkakiusaamisesta. Sain väärennöksen 
selville ja Järvinen laati 22.11.2017 kirjallisen vahvistuksen, että ei ole koskaan asioinut Henrikssonin ja 
kenenkään työnantajan edustajan kanssa eikä laatinut lausuntoa AVI:lle (UUSI TOD 38). AVI oli lopettanut 
2014 työpaikkakiusaamisen selvittämisen ”Järvisen” lausunnon eli väärennöksen ja prosessipetoksen 
vuoksi. Lisäksi Henriksson laskutti asiassa L 17/261 Länsi-Uudenmaan KäO:ssa väärennöksistä, 
salassapitorikoksistaan, lakisääteisesti maksuttomista kantelu- ja tietosuoja-asioista, Baarmanin, Saksan 
ja Suveksen prosessipetoksista toistamiseen ja omista prosessipetoksistaan ja valehteli 
työpaikkakiusaamisen selvittämisen päättyneen 15.10.2009, vaikka se jatkui heidän itse kutsumillaan 
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palavereilla, halvaantumiseeni ja äitiysloma-irtisanomiseen johtaneella rikollisuudella vuosia ja jatkuu 
heidän rikoksinaan edelleen 2023.  
 
LIITE 2-asiakirjan verkosto (mm. Laitinen, Siivo, Markkula, Pitkämäki, Tarnaala, Rouhiainen, Siivo, Halme, 
Hyytiäinen, Suuripää, Moilanen) estivät tahallaan törkeiden rikosten tutkinnat estämällä todisteiden 
käsittelyn ja tutkinnat selvän näytön ja Järvisen tunnustuksesta ilmenevän väärennöksen näytön 
vastaisesti. Asiaani laillisesti AVI:ssa hoitanut Lehmussilta-niminen virkamies vaihdettiin rikosten 
toteutuksia varten verkoston valehteleviin vakiorikollisiin (Tainio, Tarnaala, Rouhiainen)  ja vastaavat 
henkilövaihdokset toistuivat Länsi-Uudenmaan ja Helsingin KäO:ssa, LähiTapiolassa, poliisissa, 
syyttäjälaitoksessa ja ulosottovirastossa, joissa rikollisia ratkaisuja ja tutkinnan estämistä varten 
vaihdettiin verkoston rikolliset ja verkoston rikollisten varjovalmisteluissa jokainen rikos huolella 
suunniteltiin. Poliisin avulla Henriksson pystyi laskuttamaan 100.000 € valehtelustaan, 
salassapitorikoksistaan ja varjovalmisteluista (salaiset palaverit 7,5 tuntia jutun epärehellisen 
rikoskumppanituomarin Hannu Vienon kanssa) ja Henriksson laskutti tutkinnantappajien ja 
rikoskumppanituomarien (Vieno ym.) avulla noin 4.000 € myös asioinnistaan Järvisen kanssa, vaikka 
Järvinen kirjallisesti kiisti koskaan asioineensa Henrikssonin ja työnantajan edustajien kanssa ja 
sellainen salainen potilastietojeni ujutus ja käsittely olisi heidän rikoksensa. 
 
Tein AVI:lle ja Tainiolle 2017-2022 kymmeniä selvitysvaatimuksia Tainion, Tarnaalan ja Rouhiaisen 
rikoksista ja Kukon ja Riialin ”ratkaisuista”, joissa valehdellaan Tainion pyytäneen Rimonilta lausunnon 
Tainion oman kiistämisen vastaisesti. Pyysin myös kopiota lausunnosta ja sen väitetystä laatimispäivästä 
ja KAIKKIEN käsittelyyn osallistuneiden virkamiesten tiedot ja rekisterimerkinnät. Asiakirjapyyntöön ja 
tarkastusoikeusvaatimukseeni on annettava JulkL:n mukaan valituskelpoinen päätös ja tietosuoja-
asetuksen mukaan jokaisen julkisessa virkatehtävässä henkilötietojani käsitelleen virkamiehen nimi ja 
tiedot käsittelytapahtumista ja väitetty lausunto ja selvitys Tainion valehtelusta.  
 
Tainion virkarikoksen syyttämisen ja asian selvittämisen estämiseksi Tainion rikoskumppaneiksi ryhtyivät 
lakimies Pepe Uskelin ja Marjo Groth, jotka kirjoittivat 18.1.2023 laittomana vastauksena (UUSI TOD 17) 
seuraavaa: ”Kirjoituksenne ovat vuosien varrella koskeneet erilaisia asioita (mm. eri toimialoja) ja tästä 
syystä asioitanne ovat käsitelleet eri henkilöt.” Koska vastaus ei täytä minkään lain sisältöä ja 
vähimmäisvaatimuksia, heidän tekoaan 18.1.2023 on tutkittava ja se syytettävä törkeänä virkarikoksena. 
Vastauksen tarkoitus on sama kuin laittomalla Tainion, Mäkisen ym. vastaamattomuudella: jatkaa ja 
peitellä heidän verkostonsa törkeää rikollisuutta. 
 
RIKOSILMOITUS 9 
 
Rikosilmoituksen kohde: Jussi Helesvirran nimissä lähetetyt viestit ja Elisa Palosen ruumiista väitetysti 
otetut näytteet 
 
Tässä rikosilmoituksessa ovat TOD 2B osat 1-3 asiakirjat. Niissä on "Jussi Helesvirran" nimissä lähetettyjä 
viestejä, joissa kaikissa on mukana Markku Kukko ja kaikista puuttuvat normaalit poliisin virkatehtävässä 
lähetettyihin viesteihin pakollisena sisältyvät allekirjoitukset.  
 
TOD 2B viestit on lähetetty 2018-2019, jona aikana oikeusasiamiehen tarkastuksissa paljastui juuri 
Lounais-Suomen poliisissa rikollisia käytäntöjä: Kukon kaltaiset poliisit toteuttivat laajaa rikollisuutta ja 
kävivät toisten poliisien (esimiesten) nimissä kirjautumassa heidän tunnuksillaan järjestelmiin ja 
lähettivät päätöksiä ja viestejä sellaisten poliisien nimissä, jotka eivät olleet lukeneet mitään aineistoja 
eivätkä päätösten ja viestien oikeita lähettäjiä. Oikeusasiamiehelle poliisit valehtelivat lopettaneensa 
rikoksensa, mutta ovat jatkaneet ja laajentaneet niitä ja Markku Kukko on yksi päätekijöistä.  
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Poliisien virallisissa viesteissä kuuluu olla poliisin viralliset tunnukset ja virkanimike ja yhteystiedot. 
Markku Kukko on esteellisenä ollut vuosia päätekijänä kultin ja laajan rikollisverkoston rikoksissa. VKSV:n 
tulee tutkia  
 
1) Markku Kukon rikosepäilynä:  

A) väärensikö Kukko Elisa Palosen kuolinsyytutkintaan liittyviä asiakirjoja? 
B) Ovatko "Jussi Helesvirran" nimissä minulle 13.12.2018-14.6.2019 postitetut sähköpostit 

tosiasiassa Markku Kukon laatimia? 
2) Miksi VAIN nämä kuolinsyyn väitettyjä tutkimuksia koskevat viestit on laadittu poikkeavalla 

poliisin ohjeistuksen vastaisella tavalla pelkällä "Jussi Helesvirta"-nimellä ilman titteleitä, 
yhteystietoja ja ilman poliisin virallista allekirjoitusta? 

3) Helesvirran (mahdollisesti Kukon) laatimana on ensin lähetetty minulle 13.12.2018 sähköposti, 
jossa ilmoitetaan, että Palosen kuolinsyytä ei voida selvittää, koska näytteitä ei otettu lainkaan. Kuka 
poliisissa virkavastuulla vastaa siitä, että näytteitä ei otettu ja/tai siitä, että 13.12.2018 viestissä 
valehdellaan, koska Kukko Ruohosten käskyläisenä esti kuolinsyyn selvittämisen? 

4) Sitten Helesvirran (mahdollisesti Kukon) laatimana lähetettiin 29.1.2019 viesti, jossa väitetään, 
että jostain on löytynyt "kakkosnäytteet". Tiedustelimme ja meillä oli oikeus tietää ja saada vastaus, 
mistä väitetyt kakkosnäytteet löytyivät, ovatko ne edes Elisa Palosesta otettuja ja ovatko sellaisia, 
että lääke- ja myrkkyjäämiä on voitu pätevästi selvittää. Tässä vaiheessa "Jussi Helesvirta"-
allekirjoituksilla tuli viesti, jossa ei vastattu mihinkään ja estettiin viestintä Helesvirralle ja ohjattiin 
asioimaan vain esteellisen Kukon kanssa. Rikoksena selvitettävät asiat: 
A) Onko tämäkin "Jussi Helesvirran" viesti Kukon laatima? 
B) Miksi vain näissä Elisan kuolinsyyn selvittämisen estämistä tarkoittavista viesteistä puuttuu 

normaali allekirjoitus? 
C) Miksi omaisille ei ole vastattu kakkosnäytteitä koskeviin kysymyksiin ja onko näytteitä edes 

olemassa ja otettu lainkaan? 
D) Onko tosiasiassa tilanne se, että esteellinen Ruohosen "oma mies poliisissa" Markku Kukko laati 

viestejä Helesvirran nimissä ja esti kuolinsyyn selvittämisen? 
E) Kun väitetty kakkosnäyte löytyi vasta 2 kk päästä kuolemasta 29.1.2019 yli kuukausi 22.12.2018 

olleiden hautajaisten jälkeen, mistä ja minä päivänä Elisa Palosen kakkosnäytteeksi väitetty näyte 
otettiin? 

F) Kun näytteen nimeksi ovat Kukko ja "Jussi Helesvirta" (tai Helesvirtana esiintynyt Kukko) 
ilmoittaneet  "kakkosnäyte", missä on ensimmäinen näyte ja mitä siitä on tutkittu tai miksi jätetty 
tutkimatta ja/tai valehdeltu Kukon ja "Jussi Helesvirran" 13.12.2018 viestissä olemattomaksi? 

 
RIKOSILMOITUS 10 
 
Rikosilmoituksen kohde: Muut salassapitorikokset ja niiden tutkinnan tahallinen estäminen  
 
JulkL, potilastietolaki ja laki oikeudenkäynnin julkisuudesta määrittelee, mitkä tiedot ja asiakirjat ovat 
salassa pidettäviä terveystietoja ja ketkä ovat luovutuksensaajina sivullisia. KäT Hirvosen 5.11.2022 
päätöksellä (TOD 6A), VarsKäO:n päätöksillä (TOD 6B ja TOD6D) ja Turun HO:n leimalla 24.9.2021 (TOD 
6E) on syntynyt täysi näyttö siitä, että seuraavat minun ja Wallinin potilastietojen luovutukset ja niiden 
tutkinnan estämiset ovat rikoksia: 
1) AA Pontus Baarman luovutti siviiliriidassa L 15/549 potilastietoni sivulliselle Rimonille 
2) Rimon toteutti salassapitorikoksen käsittelemällä salaa rikoskumppaninsa Baarmanin kanssa 

laittomasti potilastietojani 
3) Rimon ja Baarman väärensivät potilastietoni ja laativat 20.6.2019 valheellisen lausunnon ja 

toteuttivat taas lisää salassapitorikoksia 
4) Baarman toimitti 26.6.2019 potilastietoni väärennetyssä muodossa suojaamattomalla s-postilla 

rikoskumppanilleen KäT Kempille, joka ei saanut ottaa lausuntoa huomioon, koska lausunto syntyi 
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laittomasti ilman potilastietojeni käsittelyoikeutta ja sen mitätöinti on tullut tehdä ratkaisun THo S 
13/ 1365 perusteilla 

5) Poliisi Merja Laitinen luovutti potilastietojani ja muita aineistoja 5.7.2018 AA Henrikssonille 
6) Koska KäT Kemppi ja laamanni Nurmi tahallaan jättivät tekemättä laissa säädetyt salauspäätökset eli 

sellaisen päätöksen, jonka teki laillisesti Hirvonen, sivullinen Ruohonen kehuskeli, että 
potilastietojani on vapaasti Kempiltä ja käräjäoikeuksista saatavilla ja käytti niitä rikoksissaan ja 
levitteli myös 20.6.2019 laadittua valheellista lausuntoa ja sen lisäksi mielisairausvalheita netissä ja 
pesänselvityksessä ja kaikkialle ja myös salaa 26.10.2020 asiassa L 19/12892 ja valituksessaan 
31.8.2021 ja jättivät muiden rikoskumppani-Ruohosten, Jukka Ritvasen ja AA Kroneld-Virtasen 
rikoksilla julkisiksi kaikki tiedot, jotka oli 5.11.2020 päätetty salaisiksi. 

7) Ruohosten, Baarmanin ja Saksan rikoskopla levittivät RL 38:1 §:n rikoksillaan kaikkialle miljoonille 
sivullisille potilastietojani ja Wallinin potilastietoja ja myös polyamoriaseksitietoja, joista oli 
lainvoimaiset salauspäätökset. 

8) Peltola levitteli netissä 4.7.2021 alkaen Leppäsen kanssa Sjöholmin, Äijälän, Heikkilän, Mamian, 

Kukon ja Sulkon avustuksella salassa pidettävää poliisin asiakirjaa, joka perustui Peltolan omaan 

4.7.2021 tekemään väärään ilmiantoon niin, että sain itseeni kohdistetusta rikoksesta ja salassa 

pidettävästä poliisin asiakirjasta tiedon netistä ja Aarnio-jutussa syyttäjän todistajana toimineen Iina 

Ahosen tekstiviestillä. 

9) Terhi Suokas soitteli kotiini 19.5.2022 kertoakseen salassa pidettäviä ”kuulustelujensa” eli väärien 

ilmiantojensa tietoja. 

10) Potilastietojani on vääristelty ja olen joutunut massiivisen törkeän perättömän 

mielisairauspostailun kohteeksi. 

11) Vaikka Havia pyysi Ruohosen 26.10.2020 rikosta anteeksi ja rikos näkyy suoraan KäT Hirvosen heille 

laatimista 27.10.2020 moitteista ja oikeuden päätöksistä, joita rikkoivat satoja kertoja, vain minä eli 

rikosten uhri on mielivaltaisesti aina kutsuttu ”rikoksesta epäiltynä” kuulusteluun. 

12) Joku soitteli 16.12.2022 OTT Kavoniukselle minua koskevista Sjöholmin, Huldenin, Mujusen, 

Mamian, Äijälän ym. junailemista kuulusteluista. Minua koskevassa laittomassa kuulustelussa siis 

joku soitteli todistajalle, että jouluviikolle olisi taas 19.12.2022 junailtu minulle ”rikoksesta epäiltynä” 

eli perätöntä rikosepäilyä koskeva tieto tuli sivullisen tietoon virkarikoksella. Huldenin, Tuimalan ja 

Mujusen rikoskopla siis soitteli OTT Kavoniukselle ”joulukuulustelujani” koskevia puheluita 

16.12.2022, vaikka OTT Kavonius ei ollut avustaja, vaan on asiassa todistaja. Koska OTT Kavonius ei 

ole koskaan ollut avustajani lastamme koskevissa asioissa, soittaja syyllistyi virkasalaisuuden 

rikkomiseen ja virkarikokseen soittelemalla todistajalle ja jättivät siis minulle itselleni soittamatta ja 

ajoittivat ja aloittivat tämänkin rikoksensa 14.12.2022 lääkärinlausunnon ja 14-15.12.2022 

rikosilmoituksen vastaisesti ja kohdistivat minuun uhrina väärässä roolissa perättömät rikosepäilyt. 

13) Lounais-Suomen poliisin laillisuusvalvonnassa toimiva Joachim Mattfolk lähetti minulle 

30.12.2022 myös Wallinia koskevat päätökset, vaikka en ole lupalakimies ja pyysin kirjallisella 

pyynnöllä lähettämään Wallinin tiedot Wallinille ja Wallinin avustajalle OTT Petter Kavoniukselle 

(TOD 4A osat 1-60). Yli puolet (27 kpl) aineistosta on Wallinia koskevia salassa pidettäviä päätöksiä 

2013 lukien.  

14) Turussa rikollinen  tuomari Väliaho ja rikollinen kulttijohtaja kävivät salaa kirjeenvaihtoa ja Väliaho 

siirsi Wallinin terveystietoja sivulliselle Ruohoselle ja Turusta Mattfolk lähetti myös minulle Wallinin 

aineistoja pyytämättä ja ilman valtakirjaa laittomilla poliisien levityksillä. Samaan aikaan minulta, OTT 

Kavoniukselta ja lapseltani ovat mm. KäT Väliaho, Sjöholm, Äijälä, Mamia, Heikkilä, Markkula, 

Suuripää, Salovartio, Moilanen vuosia salailleet kuitenkin kaikkia omia päätöksiäni, omien asioideni 

muitakin kaikkia esitutkintamateriaaleja ja joku Länsi-Uudenmaan poliisissa salailee omia päätöksiäni 

myös 28.2.2023-7.3.2023 salailemalla jopa omaa nimeään julkisessa virkatehtävässä (ks. tarkemmin 

jäljempänä kattava rikosilmoitus laittomasta salailusta) 
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15) Riiali, Sulkko, Äijälä, Kempit, Mamia, Sjöholm, Uski, Heikkilä, Suuripää, Laitinen ym. auttoivat 
tunnollisesti jokaisessa rikoksessa estämällä salassapitorikosten ja törkeiden petosten tutkinnat ja 
käynnistivät vielä tahallaan päinvastaisia olemattomien rikosten kostotutkintoja olemattomista 
minulle leipomistaan ”julkisten tietojen julkistamisesta”, vaikka heidän oma tekonsa (julkisten ja 
asianosaisjulkisten tietojen ja aineistojen salailu) on poliisien virkarikos ja potilastietojen ja muiden 
em. salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen levittely on minuun, lapsiini ja Walliniin kohdistuva 
salassapitorikos ja poliiseja koskeva virkarikostutkinta on jo samanlaisesta Itä-Uudenmaan poliisien 
rikoksesta käynnissä (TOD 8A) 

 
RIKOSILMOITUS 11: Äijälä valehteli rikoskumppanit sivullisiksi 
 
Estääkseen laajan järjestäytyneen rikollisverkoston tuhansien törkeiden rikosten tutkinnat, poliisi Taina 
Äijälä laati esteellisenä 1.10.2021 sähköpostin, jossa valehteli rikoskumppaneina toimineet Juha 
Ruohosen, Nicholas Peltolan, Mika Leppäsen, Pontus Baarmanin, Heikki Saksan, Noora Kempin, Tuomas 
Nurmen, Ranan Rimonin ja itsensä eli esteelliset rikoskumppanipoliisit ”sivullisiksi” (TOD 13D ja TOD 
14B). 
 
Todisteesta TOD 37G (osat 1-3) ja TOD 44B-TOD 44C näkyy, että Baarman, Rimon ja Ruohoset ovat 
tahallaan levittäneet samaa 20.6.2019 laadittua, salassapitorikoksella ja törkeällä petoksella syntynyttä 
asiakirjaa ja laskuttaneet siitä poliisirikoskumppaniensa tutkinnantappojen ja rikoskumppaniensa 
Kempin, Nurmen, Penttilän ja Aron rikosten avulla eli ovat tehneet yhteisen rikoksen.  
 
Lisäksi todisteesta TOD  41B (ilmianto Peltolan ja Ruohosten rikoskumppanuudesta) näkyy Peltolan ja 
Ruohosten rikoskumppanuus, todisteista TOD 40B (Terhi Suokaksen hakeutuminen kehumaan 
rikoskumppanuudellaan Ruohosten kanssa) ja TOD 40C (Suokaksen minulle 19.5.2022 soittama 
uhkauspuhelu, jossa kertoo auttavansa Ruohosia ”kaikin tavoin”) näkyy ja kuuluu todisteellisesti laajan 
nettivainoryhmän, poliisien, Nurmen, Kempin ja syyttäjien rikoskumppanuus. 
 
Äijälä ja Sjöholm etukäteen estivät todistelun rikoskumppanuudesta tahallaan ja puuttuivat etukäteen 
kuulusteluvastaukseni sisältöön vääristääkseen, mikä ylittää poliisien ja syyttäjien harkintavallan ja on 
täysi näyttö olemattomien ”rikosteni” törkeistä leivontamenetelmistä.  
 
RIKOSILMOITUS 12: Lapseeni kohdistetut rikokset, minuun kohdistettu törkeä rikollisuus lapseni 
auttamisen estämiseksi ja jokaisen rikoksen tutkintojen estämisen ja minuun kohdistettujen 
lavastusten törkeys 
 
Todisteena TOD 2E ja TOD 46B-D olevista rikosilmoituksista ja selvitysvaatimuksistani (joihin virkamiehet 
ovat vuosia kieltäytyneet vastaamasta) sekä terveyskeskuslääkärin rikosilmoituksista (TOD 52F) 
ilmenee, miten törkeiden rikosten kohteena pientä 2013 syntynyttä lastani on koulussa pidetty vuosien 
ajan tahallaan tappamis-, vainoamis- ja vammauttamistarkoituksessa.  
 
KAIKKIIN lapsiini ja minuun on kohdistettu systemaattisesti organisoidusti ja keskeytyksettä 2001-2023 
rikoksia, jotka jatkuvat edelleen, jotta minut saataisiin hiljennettyä RL 15:9 §:n rikoksilla.  
 
Lapseeni kohdistetun murhayrityksen tutkinta on estetty Koivusen minulle 26.8.2021 lähettämän viestin 
vastaisesti samana päivänä 1.10.2021 heti, kun ilmoitin 1.10.2021 terveyskeskuslääkärin tehneen myös 
lapseeni kohdistetusta kouluväkivallasta rikosilmoituksen ja siis samana päivänä 1.10.2021, kun Taina 
Äijälä valehteli koko rikoskumppanuusverkoston etukäteen ”sivullisiksi” omissa rikoksissaan.    
 
Kaikki rehtorien, Lundströmin, Ruohosten, Salosen ja Sutisen ja Elokapinan 2021 yhdessä tehtailemat 
lastensuojeluilmoitukset (TOD 36A-G) on todettu perättömiksi ja Kuosmanen on kirjallisesti myöntänyt 
Saarniniemen laittomasti yrittäneen poliisien kanssa kesällä 2021 estää koulun pihalla oman asiointini 
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videoimista. Heidän tehtailemiensa lasu- ja rikosilmoitusten niiden perättömyys näkyy myös 
videotallenteista, joista näkyy Elokapinan, rehtorien, palvelujohtaja Liisa Saarniniemen rikollisuus.  
 
Lisäksi 16.12.2022 lähettämästäni rikosilmoituksesta ja sen todisteista (TOD 2E osa 17) paljastuu rehtori 
Pirjo Uutela-Moranderin väärentäneen wilma-rekisteriä: rehtori kirjasi esteellisenä kouluväkivallan ja 
omien rikostensa peittelemiseksi ambulanssi- ja sairaalakäynteihin johtaneet koulun väkivaltatilanteet, 
koulukiusaamisen ja tappelut ”tapaturmiksi”, väärensi lapseni todistuksen opettajien Riikka Sutisen ja 
Sari Salosen kanssa ja jätti tahallaan lapseeni kohdistetut 20 hengenvaarallista hakkaamista, 
kuristamista, murha- ja hakkaamiskehotusta ja potkimista kirjaamatta. He jopa kehuivat kirjallisesti 
tehtailevansa väärillä tiedoilla kostolasuja kesästä 2021 lähtien ja auttavansa lapseeni kohdistetun 
26.5.2021 murhayrityksen tekijöitä pakenemaan, jotta virkamiehet eivät joutuisi korvaus- ja 
rikosvastuuseen. Opettajien ja rehtorien rikoskumppanina toimiva esteellinen lohjalaispoliisi Rauli 
Salonen  valehteli virkamiehet tutkinnantapossaan ”lapsiksi” estääkseen tutkintaa ja salailee, miksi 
tutkinnanjohtajalle ja lapseeni kohdistettujen rikosten toteuttajalla opettaja Sari Salosella on sama 
sukunimi. 
 
Jos samana päivänä 16.12.2022 Huldenin, Tuimalan ja Mujusen rikoskopla soitteli (väärälle henkilölle 
OTT Petter Kavoniukselle, joka on asiassa todistaja eikä avustaja), että ovat junailleet jouluviikolle taas 
19.12.2022 minulle ”rikoksesta epäiltynä” kuulustelukutsun käsittelyjonojen ohi Uutela-Moranderin, 
Sutisen ja Salosen tehtailemien väärien ilmiantojen perusteella muka heidän ”vainoamisestaan” ja 
”virkamiesten kunnian törkeästä loukkaamisesta”, vaikka kaikki kertomani on totta, ambulanssin käynti 
15.12.2022 ja lapseni 26.5.2021 murhayritys näkyvät valvontanauhoista, kerho- ja kouluväkivalta on 
myönnetty ja Kuosmanen myönsi jo 2021 laittomaksi Saarniniemen toiminnan.   
 
Jouduin jouluksi pakenemaan kodistani, koska ”kuulustelijani” jatkoivat väkivaltaisen kulttijohtaja Juha 
Ruohosen petoksissa 2012 lukien autelleen poliisi Pekka Mujusen 19.12.2022 sähköpostilla (TOD 46E) 
aiheettomien tappamiseeni tähdänneiden kuulustelujen junailua ja kieltäytyivät vastaamasta OTT 
Kavoniuksen kirjallisiin kysymyksiin, yrittävätkö saada minut sisään poliisiasemalle hakattavaksi ja 
tapettavaksi ja vaikka olin vakavasti sairastunut heidän rikostensa vuoksi. Sjöholm, Äijälä, Mujunen, 
Mamia ja Tuimala myös tahallaan kieltäytyivät kirjaamasta 14.12.2022 toimittamiani lääkärinlausuntoja 
laillisesta sairausesteestä, johon liittyi akuutti hengenvaara. Tuimala ja Mujunen vainosivat minua ja 
ajoittivat 21.12.2022 lisää ”kuulustelukutsuja” samalle 21.12.2021 päivälle, kun olin Lohjan sairaalassa 
heidän minulle aiheuttaman pysyvän verisuonivaurion hoidossa (TOD 52i osa 3 ja TOD 52i) ja Tuimala, 
Hulden, Mujunen, Sjöholm, Äijälä ja Mamia jatkoivat rikostaan 22.12.2022 ja lapseni hiihtolomalle 
sunnuntaina kuulustelukutsujaan postailemalla, vaikka toimitin kolme kertaa lausunnot laillisesta 
esteestä. Jokainen heidän ”kutsunsa” on ajoitettu yleisille pyhäpäiville, perheeni lomille ja sairaslomilleni.  
 
Joka kerta, kun virkarikoksia tehtailtiin, kopla tehtaili minulle kostona olemattomista rikoksista 
kuulustelukutsuja, jotta alistuisin heidän vainonsa tähden rikoksiin ja lopettaisin lapseni, itseni ja 
testamenttiriidan kantajien puolustamisen. Olisin välttynyt heidän rikoksiltaan vain jättämällä lapseni 
tapettavaksi.  Erikoispalvelua sai erityisesti lohjalaisvirkamiesten, Suokaksen, Baarmanin, Saksan, 
Kempin, Nurmen ja Ruohosen muodostama laaja rikollisverkosto, joka sai käyntiin aina alle 
vuorokaudessa tässä rikollisessa pelleilyllä ”kuulusteluni”, kun minä ja kukaan oikea uhri ei saanut millään 
näytöllä koskaan yhtään laillista esitutkintaa ja syyteharkintaa edes Jormanaisen, Walveen, Suveksen, 
Runo Niskalan, Henrikssonin rikosten tunnustuksilla.   
 
Samana päivänä 19.12.2022, kun kaupungin ylimpään virkamiesjohtoon kuuluva Juha-Pekka Lehmus 
myönsi kirjallisesti reklamointi aiheelliseksi (TOD 46F), sadistiset poliisit Hulden, Mujunen, Tuimala, 
Mamia, Äijälä jatkoivat minuun kohdistettuja olemattomien rikosten kuulustelukutsuja (TOD 46E) ja 
jouduin jo 18.12.2022 pakenemaan kodistani heidän rikoksiaan ja he lähettivät siis minulle 
”kuulustelukutsun” ja kohdistivat minuun ”rikosepäilyn” olemattomista rikoksista saman 
väärentäjärehtorin Uutela-Moranderin väärän ilmiannon perusteella, joka näkyy Lehmuksen 
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19.12.2022 viestin jakelussa ja varmasti tiesi  ja ymmärsi jokaisen minuun Sari Salosen ja Riikka Sutisen 
kanssa kohdistamansa teon rikokseksi. 
 
Sama valehteleva ja rekisteriä väärentävä rikollinen rehtori Uutela-Morander laati esteellisenä lapseni 
26.5.2021 murhayrityksen kärsimyksen maksimoimiseksi marraskuussa 2021 sähköposteja, joissa julisti 
tukevansa täysin palkein 26.5.2021 murhayrityksen paossa auttanutta kerhotätiä Anjelika Kentiä. Uutela-
Morander valehteli Kentin toimineen laillisesti auttaessaan lapseni murhayrityksissä ja valehtelemalla 
tekijöitä ”identtisiksi kaksosiksi” ja auttaessaan rikollisia pakenemaan. Kent ei siis soittanut lapseni 
murhayrityksestä poliisille, meille eikä hätäkeskukseen eli Kent, Sari ja Rauli Salonen, Hulden, Uutela-
Morander, Kuosmanen, Lundström, Sutinen auttoivat lapseeni kohdistuvan murhan tekijöiden 
pakenemisessa ja rikoksen todisteiden valvontanauhojen tuhoamisessa ja sadistirehtori kehui 
rikoskumppaniaan Kentiä meille rikoksen uhrina olevan lapsen vanhemmille ja tehtaili turpani 
tukkimiseksi kymmeniä perättömiä lasuja, hakeutui esteellisenä asianosaisena valehtelemaan 
rikoskumppaninsa Robin Huldenin tehtaileman tutkinnantapon ”todistajana” (TOD 4F) ja auttoi jokaisen 
rikollisen tutkinnantapon laatimisessa (TOD 4D-4F). 
 
Esteellinen väärentäjärehtori Uutela-Morander tehtaili lapseni hakkauttamisia, kuristamista, potkimista, 
tappamista mahdollistaakseen ja lapseni puolustamisen estääkseen meistä vanhemmista perään vielä 
kostolasuja perättömillä tapahtumatiedoilla ja valehteli kouluväkivaltaa ”olemattomaksi”. Esteellinen 
rikollinen rehtori Uutela-Morander junaili em. sadistisia ”joulukuulusteluja” aivan saman esteellisen 
Huldenin kanssa, jonka ”tutkintaan” hakeutui jo kesällä 2021 Kentin ja yliajajien rikoksia tukemaan ja 
uudelleen hakeutui esteellisenä 2022 valehtelemaan kouluväkivaltaa olemattomaksi aiheuttaakseen 
rikoskumppanipoliisin Robin Huldenin kanssa lapseeni kohdistuvan väkivallan ja omien virkarikostensa 
jatkumisen ja estääkseen valheillaan omien ja muiden sadististen virkarikollisten syytteet (TOD 4F). 
 
Näin kopla hoiteli lapseni ja perheeseeni kohdistetun silmittömän viranomaisvainon ja sen tutkinnan 
estämiset: 
1) Rauli Salonen esti lapseni murhayrityksen tutkinnat valehtelemalla tekijät identtisiksi kaksosiksi (TOD 

4E osa 2). Tekijät eivät ole identtisiä (TOD 47i, kuvat 2-4) 
2) Huldenin, Mujusen, Tuimalan, Sjöholmin, Mamian, Heikkilän, Äijälän, Mäkisen ym. kopla alkoi leipoa 

minulle tekaistuja kuulusteluja olemattomista ”rikoksista” rehtorien Uutela-Moranderin, 
Hautamäen, lakimies Lundströmin ja opettajien Salosen ja Sutisen ja kulttijohtajan, prosessipetosten 
ja virkarikosten ammattilaisten Nurmen, Kempin, Baarmanin ja Saksan tehtaillessa kostona  
perättömiä lastensuojelu- ja rikosilmoituksia ja väärentäessä poliisien avustuksella useita rekistereitä 
ja todisteita.  

3) Vaikka poliisi Koivunen pyyteli jo 26.8.2021 meiltä korvausvaatimuksia (TOD 4E osa 1) eli lapseni 
murhayrityksen tekijä oli tiedossa, Koivunen, Kohijoki ja Salonen estivät heti samana päivänä 
1.10.2021 lapseeni kohdistuvan rikoksen tutkinnat valehtelemalla tekijöitä identtisiksi kaksosiksi 
(TOD 4E osa 2), kun ilmoitin terveyskeskuslääkärin toisen rikosilmoituksen olevan tulossa todisteeksi 
lapseeni kohdistetusta vuosien kouluväkivallasta. 

4) Samana päivänä 1.10.2021, jona lapseemme kohdistettu murhayritys valehdeltiin identtisten 
kaksosten tekemäksi, heidän rikoskoplallaan oli leivontakiireitä:  
a) Uski ja Ventelä valehtelivat 1.10.2021 minulle postittamassaan viestissä minuun kohdistettua 

noin 10.000 törkeää kunnianloukkausta kolmeksi perusmuotoiseksi kunnianloukkaukseksi (TOD 
14D) 

b) Äijälä valehteli 1.10.2021 rikollisverkoston rikolliset ”sivullisiksi” alistaakseen minut koko 
verkoston rikoksille (TOD 14B) 

5) Kun rikoskoplan organisaattoriksi paljastui 12.10.2021 Tuomas Nurmi ja ilmoitin rikoksia olevan 
tuhansia, jo samana päivänä Uski yritti pienentää minulle antamaansa lausumisen määräaikaa 
laittomasti (TOD 14E) ja jo seuraavana päivänä 13.10.2020 KKO:n rikoskopla Pekka Koposen johdolla 
esti Nurmea, Kemppiä, Baarmania, Jormanaista, Walvetta, Saksaa koskevan valituksen käsittelyn ja 
lätkäisi lisää maksettavaa heidän törkeistä prosessipetoksistaan ja salassapitorikoksistaan sellaisten 
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Baarmanin ja Saksan laatimien salaa laatimien lausumien perusteella, jossa valehtelevat 
”olemattomiksi” 20.12.2019 syntyneitä kirjallisia sopimuksia 

6) Kun vaadin Baarmanin ja Saksan valehteluun ja salaisiin lausumiin perustuvan rikollisen ratkaisun 
purkamista, KKO ei käsitellyt purkuhakemustani ja kopla lähetti minulle päätöksen, jossa väitetään 
minun saaneen ”helmikuussa 2022” lausua todisteena toimittamastani Tuomas Nurmen alias 
Thomas Foxin viestistä, joka on laadittu vasta 30.6.-9.7.2022.  

7) Ihan sama rikollinen sikailija KKO:n tuomari Pekka Koponen oli jo 2010 velkuuttamassa lapseni 
140.000 eurolla ”kohtuullisesti” maksamaan palkkaa lohjalaisvirkamiehille heidän virka- ja 
salassapitorikoksistaan, vaikka lakimies Kimmo Huttunen tuomittiin samaan lapseeni kohdistetusta 
salassapitorikoksesta ja rehtori Juha Lemberg, EU-komissio ja Etelä-Suomen lääninhallitus olivat 
etukäteen kirjallisesti vahvistaneet lasteni oikeuden korvauksiin. 

8) Sama rikoskopla mm. KäT Kirsti Hakola, KäT Pasi Kettula, AA Heikki Saksa, laamanni Markku Brax, KäT 
Pekka Koponen ja Turun HO:n silloinen presidentti Antero Palaja kävivät 2004-2021 salaisia 
varjovalmisteluja, joissa sovittiin lasteni ja minun velkuuttamisesta kostona virkamiesten 
arvostelusta, kohtuullisuudesta valehtelemisesta, korvaustemme estämisestä, prosessipetos-
toiminnasta, törkeistä virkarikoksista, kirjallisten sopimusten ohituksista rikollisten palkkioiden 
tuplaamiseksi ja poliisien rikoskumppanuudesta, joilla jokaisen rikoksen tutkinnasta estettiin. 

9) Sama lapseni velkuutuksia 2007-2010 junaillut VarsKäO:n käräjätuomari Pasi Kettula osallistui 
18.2.2021 rikoksiin ja osallistuu edelleen täyttä häkää ”tilattavana rikollisena” minuun, lapsiini, 
Walliniin ja hänen lapsiinsa ja testamenttiriidan kantajiin kohdistettuun törkeään rikollisuuteen, jota 
Riiali, Kukko, KäT Väliaho, Ruohoset, Kettula, Juntikka, Ilmanen ja jokainen tutkinnantappaja toteutti 
mm. 18.2.2021, 22.3.2021 (Väliahon Ruohoselle salaa ujuttamat Wallinin terveystiedot 
varjovalmistelussa, minulle varjovalmisteluissa leivottu 18.2.2021 olematon teko, minuun ja lapseeni 
18.2.2021 Kettulan avustuksella toteutettu törkeä rikollisuus ja Kettulan hakeutuminen 
valehtelemaan rikollista varjovalmistelijaa ja uhkailijaamme Väliahoa ”esteettömäksi” satojen 
rikosten sekaan) ja tällä rikollisverkostolla on valtava uhrimäärä. 

10) Kaikkien oikeiden rikosten tutkinnat esti sama esteellisten rikoskumppanipoliisien ja -syyttäjien 
kopla. Rehtorit (Hautamäki, Tenhovuori ja Uutela-Morander) ja opettajat Sutinen ja Salonen  ja 
lakimies Lundström minulle jopa suullisesti ja myös kirjallisesti kehuskelivat tehtailevansa perättömiä 
lastensuojeluilmoituksia siinä tarkoituksessa, rikoksillaan saisivat painostettua minua, että kukaan 
virkamies ei joutuisi vastuuseen lapseni kohdistetusta väkivallasta ja siihen puuttumattomuudesta. 

11) Tutkinnantappajien päätökset eivät vastaa lainkaan rikosilmoituksiani ja päätöksissä valehdellaan 
tutkintojen estämiseksi aivan mitä mielipuolista tahansa. Valehteluun perustuvia päätöksiä kopla 
tehtailee, koska todistelu estetään eikä todisteita kirjata ja käsitellä lainkaan (vrt. Salovartion päätös, 
joka on täysin ”ilmassa” ja syntyi kokonaan ilman aineistoa) 

12) Hulden valitsi tahallaan rikosten päätekijän ”todistajaksi” ja laati sitten 29.9.2022 antedateeratun 
päätöksen (TOD 4F), joka saapui postissa erikoisella tavalla vasta 25.10.2022 eli vasta kuukauden 
viiveellä ja vasta minun 19.-20.10.2022 samasta ”todistajaksi” ryhtyneestä väärentäjä- ja 
vainoajarehtorista ja hänen rikoskumppaneistaan Sari Salosesta ja Riikka Sutisesta tekemieni 
rikosilmoitusten jälkeen 

13) Huldenin päätös, lohjalaisvirkamiesten rikosten päätekijän Uutela-Moranderin käyttäminen 
valehtelevana rikollisena todistajana (todistajana omassa rikoksessaan), Huldenin tutkinnantapon 
saapumisen viive, heidän rikoksensa ajoitus RL 15:9 §:n rikoksena laillisten 19.10-20.10.2022 
rikosilmoitusten käsittelyn estämiseksi , ovat kaikki Huldenin ja Uutela-Moranderin yhdessä sopimia 
rikosten osatekoja, joilla he alistivat minut, koko perheeni, erityisesti pienen puolustuskyvyttömän 
lapseni hakkaamisen, kuristamisen, potkimisen, hakkaamisella uhkaamisen, perusteettoman tämän 
saman sikailijarehtorin, Salosen ja Sutisen toteuttaman arvosanojen kostona tapahtuneen 
alentamisen kohteeksi. 

14) He toteuttivat valehteluun (kouluväkivallan kiistämiseen) perustuvia valheellisia tutkinnantappoja 
nimenomaan rehtorin ”itsepalveluna” samalla motiivilla, joka on kirjoitettu oikein näkyviin 
ensimmäiseen Hautamäen ja Saajosten rustaaman perättömän lasun motiiviksi (TOD 36A osat 1-3, 
TOD 36B-G) eli jotta lapsiini ja minuun törkeitä rikoksia kohdistaneet virkamiehet ja Lohjan 
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kaupunki eivät joutuisi maksamaan rikoksistaan, vaan pystyisivät toteuttamaan samanlaisia rikoksia 
esteellisinä, joilla hoitelivat rikostensa lapsiuhrien 140.000 € velkuutukset tälle häikäilemättömälle 
rikos-koplalle 2002-2010 saman Pekka Koposen, saman Kuosmasen, saman Kettulan, saman Saksan 
ja muiden samojen rikollisten aiemmillakin rikoksilla. 

15) Vaikka Lohjan kaupungin lakimies Kimmo Huttunen tuomittiin lapseni potilastietojen levittelystä 
eli lapseeni koskevasta RL 40:5 §:n rikoksesta, KäT sadistituomari Kirsti Hakola päätöksellään 
30.10.2007 velkuutti 54 virkamiehen (myös Huttusen) ja Lohjan kaupungin tahallaan laatimilla 
100.000 € laskuilla uhrina olevan lapseni täysin järjettömällä tavalla maksamaan näille kaikille 
rikokseen osallistuneille virkamiehille (mukaan lukien rikoksista päätekijänä tuomittu Huttunen) 
ja Lohjan kaupungille 100.000 € niin, että sadisti-Hakola erityisesti alleviivasi rikollista sadismiaan 
kirjoittamalla päätökseensä, että estää laskutuksen kohtuullistamisen, koska umpihullun rikollisen 
sadistituomarin Hakolan mukaan olisi muka ”kohtuullista”, että virkarikosten uhrina 12-16-
vuotiaana vuosia olleen lapseni kuuluisi maksaa 100.000 € siitä, että sai olla 54 törkeän 
virkarikoksen ja potilastietojen levittelyn kohteena ja Hakolan mielestä euromääränä 100.000 € 
(aiheeton) maksuvastuu on muka juuri sopivan ”kohtuullinen” tulottoman lapsen tulevaisuuden 
tuhoamistarkoituksiin. 

16) Hakolan päätöksellä törkeät virkarikolliset ja Lindberg saivat laskuttaa mitä tahansa. Jotkut 
virkamiehet laskuttivat noin 1000 €/henkilö ja pahimmat rikolliset ja Lohjan kaupunki kukin noin 
6000 €. Hakola lätkäisi esteellisenä täysin syyttömälle ihanalle lapselleni eli rikosten lapsiuhrille 
tahallaan 100.000 € ”kohtuulliseksi” valehtelemaansa velkaa kostona siitä, että paljastin heidän 
rikoksensa. Vahingonkorvauslain mukaan lapseni tietenkin rikosten uhrina oli oikeutettu 
korvauksiin eikä kenenkään kuulu maksaa rikoksista palkkaa. 

17) Koulussa vammautetulle ja potilastietojen nöyryyttävälle nettilevittelylle alistetulle lapselleni 
tahallaan kärsimysten päälle junailtiin siis saman koplan törkeillä rikoksilla täysin perusteeton 
100.000 € kostovelkuutus. Velka ”syntyi tyhjästä” Hakolan työpöydällä hänen yksikseen 
30.10.2007 työhuoneessaan kirjoittamanaan niin, että oikeudenkäyntiä ei siis järjestetty koskaan 
missään eli yhtään oikeudenkäynnin istuntoa ei ole koskaan pidetty KäO:ssa, HO:ssa ja KKO:ssa 
eikä EU-komission lausuntoja ja mitään muitakaan todisteita ole käsitelty koskaan, jotta rikollinen 
verkosto sai tahallaan synnytettyä lapselleni 100.000 € velat ilman oikeudenkäyntiä sadistin 
Hakolan yksikseen työhuoneessaan kirjoittamana.  

18) Poliisien Paavo Myöhäsen, Pertti Läksyn, Matti-Erik Puputin ja syyttäjä Mika Illmanin 
tutkinnantapojen ja Palajan, Braxin ja Koposen rikosten avulla (estivät valitusten ja todisteiden 
käsittelyn) avulla velat pysyivät voimassa eikä kukaan em. rikollinen joutunut esitutkintaan. 

19) Vaikka rehtori Juha Lemberg ja Etelä-Suomen lääninhallitus kirjallisesti totesivat rehtorin levittäneet 
laittomasti kahden muun lapseni tiedot koulun ilmoitustaululla (sekin on salassapitorikos), kahdelle 
muulle lapselleni junailtiin 40.000 € kostovelkuutukset Lohjan kaupungin ja jälleen saman AA Seppo 
Lindbergin laskutuksilla ja Varsinais-Suomen KäO:sta rikoksia varten tilatun KäT Pekka Aaltosen sekä 
poliisi Paavo Myöhäsen, Matti-Erik Puputin, valtionsyyttäjä Mika Illmanin, valtiosyyttäjä Jorma 
Äijälän tutkinnantappojen avulla ja taas saman AA Seppo Lindbergin ”kohtuullisilla” 40.000 € 
laskutuksilla.  

20) Tekopyhä rikollinen Pekka Aaltonen jeesusteli samaan aikaan sanomalehdessä pitävänsä 
”kohtuuttomina” aikuiselle määrättyä 600 € kululaskutusta, kun itse junaili törkeillä virkarikoksillaan 
tahallaan kahdelle pienelle rikoksen uhrina olevalle lapselleni oikeudenkäyntisirkuksessaan 
etukäteen em. rikoskoplan kanssa sopimansa 40.000 € kostolaskutukset, esti lapsilleni kuuluvat 
korvaukset tahallaan ja valehteli omaa, lohjalaisvirkamiesten ja Lindbergin törkeää rikollisuutta ja 
lapsilleni junailemiaan 40.000 € perusteettomia velkoja ”kohtuullisuudeksi”. 

21) Lohjan kaupunki oli saanut ennen 2004-2010 oikeudenkäyntejä oikeusasiamieheltä, EU-komissiolta, 
Etelä-Suomen lääninhallitukselta useita vakavia varoituksia täysin rikollisesta henkilötietojen 
käsittelystä, kunniani loukkaamisesta, tahallisesta valehtelusta kaikissa kanteluissa, useista laajoista 
salassapitorikoksista ja  jatkuvasta esteellisyysnormien rikkomisesta. Tahalliset törkeät rikokset 
palkittiin 140.000 eurolla, törkeiden rikosten tutkinnan estäminen on ollut Lohjan poliisissa joka 
rikoksessa tahallista 2001-2023 ja parhaillaankin rekisteriväärennöksiä, 2013 syntyneen lapseni 
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hakkauttamisia, raakaa kouluväkivaltaa, poliisien Huldenin, Tuimalan ja Mujusen 
”joulukuulusteluja”, vääriä ilmiantoja ja laajaa törkeää rikollisuutta juuri poliisien avustuksella. 

22) Rikoksia on toteutettu vähintään 10.000 kpl minuun ja lapsiini kohdistettuna, niitä on monistettu 
tahallaan kaikki nämä vuodet nimenomaan saastaisten rikollisten poliisien Paavo Myöhäsen, Matti-
Erik Puputin, Rauli Salosen, Robin Huldenin ja kaikkien LIITE 2-asiakirjan rikollisten paskiaisten 
rikoksilla. Tämä rikosilmoitus sisältää täyden näytön valtavasta virkarikollisten järjestäytyneestä 
rikollisverkostosta, jossa jokainen rikollinen  on yhtä sadistinen natsiin verrattava lapsia ja muita 
uhrejaan kiduttava hirviö. 

23) Jokaisen päätöksentekomenettelyn rikollisuus ja niissä valehtelu johtuvat esteellisenä käsittelystä. 
24) Sutinen, Uutela-Morander, Lundström, Kuosmanen, Saarniniemi, Tenhovuori, Hautamäki, Rauli ja 

Sari Salonen, Mamia, Sjöholm, Äijälä, Mäkinen ovat kuukausia estäneet asianosaisjulkisten 
aineistojen saamista ja laissa säädetyn päätöksen ja valitusosoituksen saamista estääkseen omien 
rikostensa paljastumista ja toimivat tutkijana, tutkinnanjohtajana ja ”käsittelijöinä” omissa 
rikoksissaan rekisterimerkintöjä ja todisteita väärentäen.  

25) Yliajoyrityksen, potkimisten, hakkaamisten, kuristamisen, puukottamis- ja hakkaamisuhkausten, 
kaatamisten ja aikuisten virkamiesten vainojen kohteena vuosia kituneen poikamme Martin 
tappaminen on rehtorin erityinen projekti. Lapsi on yritetty tappaa autolla ajamalla ja pahoinpidelty 
monipuolisilla tavoilla 20 kertaa parissa vuodessa. Jokaisella kerralla väkivaltaa on salattu, Uutela-
Morander hakeutui Huldenin kanssa valehtelemaan väkivaltaa olemattomaksi, jätti Sutisen, Salosen, 
Patisen, Lundströmin, Saarniniemen, Kuosmasen, Kentin, Tenhovuoren, Hautamäen, Saajosten 
sadistikerhon kanssa jokaisesta väkivallasta ja henkirikoksen yrityksestä meille ilmoittamatta, esti 
tahallaan lasu-ilmoitukset kouluväkivallasta ja sen sijaan ryhtyi valehtelemaan muiden em. 
rikoskumppaniensa kanssa, kieltäytyi järjestämästä mitään apua lapselle ja perheellemme, kehui 
jokaisen murhayrityksen toteuttajat maasta taivaisiin ja junaili kostona vielä ”joulukuulustelun” 
perheemme terrorisoimiseksi rikoskumppaniensa Mujusen, Tuimalan, Huldenin, Äijälän, Sjöholmin, 
Mamian, Sutisen ja Sari Salosen kanssa. 

26) He kieltäytyvät vastaamasta siihenkään, ovatko ”identtisten kaksosten” tutkija Rauli Salonen ja 
opettajan irvikuva Sari Salonen sukua toisilleen, aviossa ja onko heillä siis sama sukunimi vahingossa 
tilanteessa, jossa kumpikin on yhtä suuri rikollinen paskiainen ja yhtä iljettävä lastamme ja 
perhettämme vuosia vainonnut ja kiduttanut rikoskumppani. 

27) Esteellinen epärehellinen rikosten ammattilainen, lapseni ja perheeni vainoaja-kiduttaja rehtori 
Pirjo-Uutela Morander toteutti uusimman rikoksensa 6.3.2023. Lapsemme oli pudonnut keinusta 
6.3.2022 vaarallisesti koulussa päälleen ja loukannut myös lantionsa (valokuvasin laajan mustelman) 
ja valittanut pahoinvointia ”MINE”-nimiselle välituntivalvojalle (opettaja ilmeisesti ilmoittaa 
tuollaisen nimen). ”Mine” oli jättänyt lapsen viemättä kouluterveydenhuoltoon, jätti meille 
ilmoittamatta, vaikka pää- ja sisäelinvammojen mahdollisuus on aina otettava vakavasti ja 
lapsellemme oli selviä aivotärähdyksen oireita, kuten kipua päässä ja pahoinvointia. Kun soitin 
kansliaan ja jätin vastaajaan viestin, ”selvittämisen estämisen” ammattiosaaja Pirjo Uutela-
Morander soitteli minulle puhelimeeni tahallaan esteellisenä peitelläkseen lapsemme Martin 
putoamista päälleen keinusta ja jatkaakseen törkeitä rikoksiaan. 

28) Vaikka oikeusasiamies on 2004 päätöksellään todennut esteellisenä käsittelyn virkarikokseksi, 
rikosten tehtailua esteellisenä käsittelyn avulla on jatkettu 2001-2023 Lohjan kaupungissa ja 
jatketaan edelleen tänään jokaisessa rikoksessa tunnollisesti.  

29) Kuvaavaa on, että minulle esteellisenä 6.3.2022 soittanut Uutela-Morander hölmönä ilmoitti 
soittaneensa minulle tahallaan esteellisenä ja perusteluksi rikoksiaan jatkava esteellinen rehtori itse 
ilmoitti: ”joku oli jättänyt mulle post-it lapulla soittopyynnön”. Minä en siis pyytänyt esteellistä 
valehtelevaa rehtoria soittamaan, mutta isossa koulussa sadoista virkamiehistä lastani ja 
perhettämme vuosikausia sadistisilla rikoksillaan terrorisoinut koulun kaikkein rikollisin paskiainen 
tunki ”hoitelemaan” asiaa samaan aikaan, kun sama rehtori on käärmemäisesti kierona sadistisena 
hirviönä tehtaillut perättömiä rikos- ja lastensuojeluilmoituksia joulukuulustelukoplansa kanssa ja on 
moninkertaisesti vastapuolemme vireillä olevissa kaikissa rikosprosesseissa. Lakikirja ei kulu näiden 
rikollisten käytössä. He korvaavat lait rikoksillaan, post-it-lapuillaan ja valehtelullaan.  
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RIKOSILMOITUS 13 
 
Rikosilmoituksen kohde: Assistenttini raiskaus- ja tappamisyritys, poliisi Jutta Antikaisen rikollinen 
päätöksenteko laittomilla 100 vuoden salailuilla sekä samanaikainen minut huoraksi, murtovarkaaksi 
ja tapettavaksi raiskauskohteeksi alistaminen, rikoksiin yllytys poliisien ja Mäkisen 18.5.2022 
päätöksillä ja ”tuntemattomista ryhmistä” valehtelu  
 
Samaan aikaan, kun Sjöholm, Äijälä, Sulkko, Kukko, Mäkinen ym. laativat keväällä 2022 tutkinnantappoja, 
joissa valehdeltiin minuun kohdistettuja raiskauskehotuksia (TOD 4G osa 3 ja TOD 4G osa 2, 
raiskauskehotus esitetty julkisesti netissä 20.4.2022) ja tappamiskehotuksia sallituiksi etenkin minuun ja 
läheisiini kohdistettuna, joku yritti juuri aiemmin jo 3.4.2022 (TOD 4G osa 1) raiskata taksissa assistenttini 
ja tappaa hänet jättämällä lumihankeen tajuttomuustilassa kuolemaan ja Julia Luminen esitti ja levitti siis 
assistenttini raiskausyrityksen jälkeen poliisien avustamana netissä kehotuksia, että minuun pitäisi 
kohdistaa samanlainen oikea raiskaus ja tappaa minut ja lapseni. Sitten Mäkinen Uskin esittelystä 
18.5.2022 päätöksellään (TOD 4i) ja Helsingin poliisissa Jutta Antikainen 12.5.2022 päätöksellään (TOD 
4G osa 1) mahdollisti näitäkin törkeitä rikoksia tutkinnantappoja ja niiden härskejä perusteluita 
laatimalla.  

Assistenttiini taksissa 3.4.2022 kohdistetun raiskausyrityksen tutkinnan esti Helsingin poliisissa 
valehteleva poliisi Jutta Antikainen valehtelemalla päätöksessään 12.5.2022 (TOD 4G osa 1), että 
raiskauksen yritys taksissa ei ole rikos. Hän siis esti tutkinnat valehtelemalla päätökseensä, että mitään 
rikosta ei ole olemassa ja esti esitutkinnan käynnistämisen valheellaan. Sen jälkeen sama rikollinen 
valehteleva poliisi Antikainen leimasi oman päätöksensä 100 vuodeksi salassa pidettäväksi sellaisen 
JulkL:n kohdan perusteella, joka koskee rikoksen uhrin suojaamista. Kun ei ole Antikaisen päätöstekstin 
mukaan rikosta, ei ole rikoksen uhriakaan. Toisaalta, jos on rikoksen uhri, pitää olla rikos ja sehän 
Antikaisen mielestä puuttui kokonaan. Antikainen ei siis suojaa laillisesti rikoksen uhria, vaan estää 
assistenttiini kohdistetun rikoksen tutkinnan valehtelemalla päätöksessään ja yrittää salailla 100 vuotta 
laittomalla leimalla omaa virkarikostaan. 

Kaikista Mäkisen, Sjöholmin, Äijälän, Mamian, Riialin, Kukon, Salosen ym. 11.5.2022-13.5.2022 ja 
18.5.2022 ja minulta salatuista 30.5.2022 Peltolan ja Leppäsen koplalle leivotuista päätöksistä ja 
väärentämällä 20.6.2022 nostetusta asian R 22/2264 syytteestä on sovittu Helsingin, Länsi-Uudenmaan 
(Lohja, Espoo, Raasepori) ja Lounais-Suomen rikoskoplassa viestitellen ja juuri siksi koplan jäsenillä on 
nyt vastausvaikeuksia omia päätöksiään koskeviin kysymyksiini. Lisäksi kopla on tehtaillut muutkin 
tutkinnantapponsa eri poliisilaitoksien ja syyttäjälaitoksen ja oikeuslaitoksen välisillä varjovalmisteluilla  

1) ”ratkaisuja” on syntynyt kokonaan ilman aineistoja 
2) minä raiskaus- ja murhakehotusten ja muun törkeän rikollisuuden uhrina olen aina joutunut saman 

koplan junailemien laittomien kuulustelun ja ”rikosepäilyjen” kohteeksi kymmeniä kertoja 
3) asianosaisjulkisia ja julkisia tietoja on salattu itseltäni 
4) rikokset ovat muuttuneet laillisuudeksi ja laillisuus ”leivotuksi” rikollisuudeksi ja raiskaukset 

”ammattini” arvosteluksi heidän rikollisella valehtelullaan  
5) ”vastailua” heidän omien julkisten virkatehtävien laillisuusvalvonnan estämiseksi hoitelee joku 

nimeään salaten ja asianosaisjulkisia ja julkisia tietoja salailleen Länsi-Uudenmaan poliisissa 
6) muitakin ”ratkaisuja” on syntynyt saman koplan sumplailuilla AINA ryppäinä mm. 1.10.2021 

valehtelut, 30.3.2020 tutkinnantapot, 12.5-13.6.2022 ja 27.12.-30.12.2022 kymmenien 
tutkinnantappojen ryppäät jne. 

7) rikoskumppanipoliisien päätöksiin on ilmaantunut vuosien viiveellä valheita mm. Väliahon ja 
Tainion olemattomista päätöksistä 

8) Baarman laskuttaa olemattomuusvalehtelusta ja törkeistä petoksistaan 200.000 € Henrikssonin, 
Rimonin, Saksan ja Jormanaisen ym. kanssa 

9) Juntikka, Baarman ja Ilmanen valehtelevat olemassa olevia aineistoja olemattomiksi.   
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RIKOSILMOITUS 14 
 
Rikosilmoituksen kohde: Murhayritys metsässä 11.12.2019 noin kilometrin päässä kodistani 
valehdeltiin roskapöntön kolinaksi pihallani Salosen ja Sulkon koplan tutkinnantapoilla ja sama 
Salonen esti myös lapseeni kohdistetun murhayrityksen ja kouluväkivallan tutkinnat Huldenin kanssa 
valehtelemalla virkarikokset lasten tekemäksi ja sitten Mäkinen ja Uski valehtelivat heidät kaikki 
”tuntemattomiksi” ryhmittymiksi 
 
Äijälä valehteli rikoskumppanit sivullisiksi. Lisäksi todisteista TOD 2B, TOD 2K, TOD 4C-4F näkyy, että 
1) Päätökset eivät vastaa lainkaan rikosilmoituksia ja päätöksissä valehdellaan tutkintojen estämiseksi 

aivan mitä mielipuolista tahansa. 
2) Kuulustelukertomuksen jätin minuun 11.12.2019 kohdistetusta väkivaltarikoksesta 20.1.2020. Sitä ei 

ole Salosen, Halmeen, Suuripään, Markkulan, Hyytiäisen ym. rikosten vuoksi kirjattu vieläkään. 
3) Nimesin rikosten päätekijöiksi poliisi Kimmo Halmeen, Pontus Baarmanin, Juha Ruohosen, Heikki 

Saksan ja Tuomas Nurmen jo 2018 ja uudelleen 2020 ja kaikissa rikosasioissa.  
4) Halme tehtaili 30.3.2020 Sulkon ja Kukon kanssa tutkinnantappoja sarjatuotantoja kuulustelematta 

ketään, uhkailemalla minua, estämällä rikosilmoitusten ja kuulusteluiden ja todisteiden kirjaukset ja 
toimimalla tutkinnantappajana myös itseään koskevissa rikosasioissa eli tutkimalla (estämällä 
tutkinnat) itse omissa rikoksissaan. 

5) Poliisit Rauli Salonen, Robin Hulden, Mats Sjöholm, Jasper Uski, Samuel Eriksson, Sari Ryynänen, 
Pekka Mujunen, Simo Mamia, Markku Kukko,  Aleksi Sulkko, Taina Äijälä, Jukka Koivunen, Jari 
Tuimala, Keijo Suuripää, Kimmo Markkula, Kimmo Halme, Keijo Moilanen, Risto Lammi, syyttäjät 
Leena Salovartio, Tapio Mäkinen, Annukka Juntunen, Heikki Kohijoki, Pertti Ventelä ym. estivät 
lapsiini ja minuun kohdistettujen murhayritysten tutkinnat valehtelemalla päätöksissään 
rikosilmoitukseni sisällön aivan muuksi ja tuhoamalla ennen 11.12.2019 tilaustyönä toteutettua 
hakkauttamistani  kaikki todisteet (murtovälineet, puukko, Janne Greusin henkilökortti ja pullo 
virtsalta näyttävää nestettä) ottamatta sormenjälkiä, analysoimatta nestettä, tuhoamalla kaikki 
todisteet poliisiasemalla tuntemattomasta syystä 

6) Joku soitti partiolle 11.12.2019 Lohjan sairaalaan ja kielsi/esti heitä tulemasta kysymään minulta 
mitään, paikalle tulleen todistajan kuulemiset ja 19.1.2020 kuulustelukertomukseni kirjaaminen 
estettiin, jotta heidän rikoskoplansa sai velkuutettua minut juuri niiden rikollisten (Baarman, Kemppi, 
Saksa, Jormanainen, Walve, Nurmi, Henriksson) törkeillä rikoksilla, joista olin rikosilmoitukseni (TOD 
2B) tehnyt. Oikeista faktoista ei mainita mitään Salosen, Ryynäsen ja Erikssonin tutkinnantapoissa 
(TOD 4C osat 1-2). Sen sijaan Ryynänen ja Eriksson valehtelevat päätöksessään minun muka tehneen 
rikosilmoituksen roskiksen kansien kolistelusta. 

7) Salonen keksi omasta päästään 11.12.2019 rikoksen yhteensä 23 tekopaikkaa, mm. asunnot 
Juhonkadulla ja Kalkkitien 22 rivitaloasunnon, vaikka ambulanssi ja poliisin partio löysivät minut 
hakattuna 11.12.2019 Kaivoslammenkadun metsäpolulta ja paikalla oli tuntematon mies, jonka 
kuulustelut Salonen esti, vaikka mies puhui hätäkeskukseen Oikean tekopaikan kirjausta en ole 
saanut korjattua vieläkään vuonna 2023.  

8) Äijälä esti rikoskumppanuuden todisteiden kirjaamisen ja kuulusteluiden kirjaamisen mm. 1.10.2021 
valehtelemalla sähköposteillaan jokaisen rikollisen etukäteen ”sivulliseksi” 

9) Virkamiesten rehtori Pirjo Uutela-Moranderin, lakimies Sanna Lundströmin, lakimies Mikko 
Kuosmasen, opettaja Riikka Sutisen, opettaja Sari Salosen ja opettaja Sanna Patisen rikosten 
tutkinnat kopla esti valehtelemalla heitä alle 10-vuotiaiksi lapsiksi, mahdollistamalla heille väärien 
lasu- ja rikosilmoitusten tehtailua perättömillä tapahtumatiedoilla, rekisteriväärennöksiä, lapseni 
hakkaamista, kuristamista ja potkimista ja minulle sitten leipoivat jatkuvasti ”kuulusteluja”, jotta en 
uskaltaisi vaatia heidän virkavastuutaan.  

10) Vaikka opettajat ja rehtorit väärensivät wilma-rekisteriä ja opettaja myönsi hakanneensa lastani 
oppitunnilla, vain minut kutsuttiin aina ”rikoksesta epäiltynä” kuulusteluihin (vaikka en ollut siis 
koulussa, jossa väkivalta toteutettiin) ja sadistipoliisit Mujunen, Tuimala, Äijälä, Sjöholm, Mäkinen 
lähettivät ja ajoittivat kutsut aina juhannukseksi, vapuksi, äitienpäiväksi ja jouluksi ja jättivät oikeille 
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rikollisille kutsut postittamatta ja käyttivät rikollisia virkamiehiä ”todistajina” omissa rikoksissaan, 
jossa ”tutkijoina” ja ”tutkinnanjohtajina” toimivat esteelliset asianosaiset rikoskumppanuuspoliisit.   

11) Lapseeni kohdistettiin murhayritys koulussa 26.5.2021 samalla tavalla, jolla toinen samanikäinen 
lapseni yritettiin tappaa ajamalla autolla yli ja pakenemalla paikalta.  

12) Kumpaankin epänormaaliin tutkinnanestämiseen lasteni murhayrityksiin hakeutui ”omasta 
aloitteestaan” 2013-2014 ja 2021-2023 ”erikoissyyttäjäksi” Tapio Mäkinen, joka salailee myös 
poliisien putkassa järjestämällisenä väkivaltarikollisuutena toteuttamia hakkaamisia, joissa useat 
poliisit hakkaavat sinne otettuja ihmisiä ja on ollut junailemassa valehtelullaan ja leipomisillaan 
Aarniolle elinkautisen tekaistuna murhatuomiona. Juuri Mäkisen ”omasta aloitteestaan 
ilmaantumisen” jälkeen toukokuussa 2022 Äijälälle, Sjöholmille, Mamialle, Huldenille, Mujuselle ja 
Mäkiselle tuli kiire 13.5.2022 lukien uhkailla minua ja yrittää millä tahansa tekosyyllä ja siis ilman 
mitään syytä saada minut ”poliisiaseman sisäpuolelle”. He yrittivät saada minut sinne sisään 
hakattavaksi, lavastettavaksi ja/tai tapettavaksi esim. etälamauttimella ”vahingossa” ja aina olisivat 
saaneet lavastettua minut kimppuun hyökkääjäksi, ”mielisairaaksi” ja olisivat helpolla epärehellisestä 
korruptoituneesta poliisilaitoksestaan löytäneet vähintään 10 poliisia valehtelemaan minulle 
poliisiaseman sisällä ”teokseni” aivan mitä tahansa ja Mäkinen olisi sitten vakiorikoksenaan 
”vahingossa kadottanut” ja tuhonnut valvontanauhat. Aivan kuten minulle VarsKäO:ssa 18.2.2021 
yritettiin ”väkivaltainen kimppuun hyökkämis”-tarinaan perustuva teko leipoa.  

 
RIKOSILMOITUS 15 
 
Rikosilmoituksen kohde: Rikoksentekijöitä kuulusteltiin epärehellisessä tutkinnantappo- ja 
lavastuspuuhastelussa valehtelevina ”todistajina”  
 
ETL:n kieltää poliisilta toiminnan, jossa se rikosten tutkinnan estämiseksi estää normaalin todistelun ja 
kuulee ”todistajana” ja ”uhrina” asiassa niitä, jotka ovat rikoksentekijäasemassa. Juha Ruohonen on 
vuosina 2000-2023 kaikissa  rikoskoplansa rikoksissa toiminut omien rikostensa ”todistajana” 
valehtelemassa, hänen koko kulttiperheensä on sopinut poliisien kanssa rikoksistaan ja niiden tutkintojen 
estämisestä etukäteen. (TOD 19A, TOD 32D ja TOD 21J-21K). 
 
Poliisi Robin Hulden käytti lapseeni kohdistettujen rikosten päätekijää rehtori Uutela-Moranderia 
29.9.2022 päivätyn päätöksen ”todistajana” (TOD 4F) laatiakseen rikoskumppaninsa rikollisen rehtorin 
avulla (mahdollisesti ja todennäköisesti antedateeratun) tutkinnantapon, joka laadittiin tosiasiassa 
minun 19.10.2022-20.10.2022 jättämieni rikosilmoitusten jälkeen ja saapui postissa vasta 25.10.2022. 
Mahdollistaakseen rikolliselle rehtorille lapseni ja minun vainoamisen ja omien virkarikossyytteiden 
estämiseksi päätekijä Uutela-Morander kävi valehtelemassa kaverinsa Huldenin ”tutkinnassa” ensin 
vuosien kouluväkivaltahelvetin valehtelun olemattomaksi, jotta pystyi sitten laatimaan Salosen ja Sutisen 
kanssa heti perään loka- ja joulukuussa 2022 väärät ilmiannot, jossa valehtelevat minua 
kulttijohtajarikoskumppaninsa Juha Ruohosen kanssa muka ”vainoajaksi” ja heidän (olemattoman) 
kunniansa loukkaajaksi, koska kertomani todisteellisesti tapahtunut kouluväkivalta ensin valehdeltiin 
samojen sikailijoiden rikoksilla ja Huldenin 29.9.2022 tutkinnantapolla ”olemattomaksi”. 
”Vainoamiseksi” ja ”törkeäksi kunnianloukkaukseksi” on siis Uutela-Moranderin, Sutisen, Salosen ja 
kultitperheen väärissä ilmiannoissa ja rikoskumppanina toimivien rikoskumppanien Huldenin, Sjöholmin, 
Mamian, Tuimalan ja Mujusen ym. minuun kohdistamissa ”rikosepäilyssä” määritelty se, että 
1) vaadin lapseeni kohdistuvan kouluväkivallan lopettamista ja laissa säädettyä esteetöntä 

päätöksentekoa 
2) reklamoin oikeilla tiedoilla heidän omista rikollisista teoistaan 
3) vaadin rehtorin, Salosen ja Sutisen rikoksilla väärennettyjen rekisterimerkintöjen ja lapseni 

todistuksen arvosanojen korjaamista ja vaadin saada laissa säädetyn päätöksen ja valitusosoituksen 
4) arvostelin virkamiehiä ja Ruohosten kulttia aivan oikeilla faktoilla ja vaadin Ruohosten ja 

lohjalaisvirkamiesten, poliisien ja muiden oikeiden rikollisten rikosten tutkintaa, mikä olisi kuulunut 
tällä näytöllä käynnistää jo 2001.  
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Päätöksen (päivätty 29.9.2022, saapui 25.10.2022) Hulden ja Uutela-Morander juonivat nimenomaan 
yhdessä kuten senkin uuden rikoksen, että aloittivat sitten omaan rikolliseen valehteluunsa perustuen 
Ruohosten kultin petosapurin Mujusen, Kukon, Sulkon, Äijälän, Sjöholmin, Mamian, Mäkisen ym. 
”jouluvainot”, jossa olisin voinut välttyä heidän rikollisilta 16.12.2022 aloittamiltaan jouluksi 
ajoittamiltaan aiheettomilta kuulusteluiltaan vain suostumalla valehtelemaan koulua 
väkivallattomaksi ja lopettamalla lapseni ja muiden oppilaiden hengenpelastustehtäväni, vaikka 
ambulanssi vei viimeisimmän väkivallan uhrin koulusta sairaalaan edellisenä päivänä 15.12.2022.  
Yritin 14.12.2022 estää jengiväkivallan, josta oli täysi näyttö. Koska Uutela-Morander esti puuttumisen, 
jo seuraavana päivänä 15.12.2022 se jengijohtaja aloitti tappelun, jossa päätyi itse ambulanssilla 
sairaalaan. Uutela-Morander laati wilmaan tahallaan valheellisen tiedotteen, että kyse ei ole muka 
kouluväkivallasta, vaan ”onnettomuudesta”, vaikka kolme poikaa (joista yksi jengijohtaja) olivat tapelleet 
ja yksi viety väkivallan eikö onnettomuuden vuoksi sairaalaan. Poliisin rikoskumppani esteellinen rehtori 
Uutela-Morander sai 16.12.2022 käynnistymään silti alle vuorokaudessa muka minun ”rikoksena”, 
vaikka toiminnassani ei ole mitään rikollisuutta ja 14.12.2022 reklamaatioon reagointi olisi voinut estää 
15.12.2022 väkivallan. Uutela-Moranderin, Salosen ja Sutisen väärillä ilmiannoilla hakeutui jo samana 
päivänä 16.12.2022 toteuttamaan minuun kohdistettua törkeää rikosta eli ”joulukuulusteluja” ihan sama 
Hulden, jonka kanssa sama Uutela-Morander oli ensin antedateeratulla 29.9.2022 tutkinnantapolla 
valehdellut koulua väkivallattomaksi saman jengijohtajan ja afgaanioppilaan aiempia väkivaltatekoja ja 
murhauhkauksia koskevissa tutkinnantapoissaan. Huldenin, Mujusen ja Tuimalan minuun kohdistamat 
16.12.2022 alkaneet joulukuulustelut käynnistettiin joulumme terrorisoimiseksi tahallaan päinvastaisina  
lavastuksina. Uutela-Moranderin kopla sopi kaikista uusista rikoksistaan jo siinä vaiheessa, kun kävi muka 
”todistajana” eli esteellisenä virkarikollisena Huldenin 29.9.2022 päivättyyn antedateerattuun b 
päätökseen 19.10.2022 jälkeen valehtelemassa.  
 
”Joulukuulustelut” 16.12.2022 ajoitettiin samaan aikaan Helsingissä ja muilla paikkakunnilla myös 
muihin aktivisteihin eli ainakin Ville Lahti-Nuuttila ja toinen ennen pidätystään minulle soittanut 
virkamafian uhri käytiin noutamassa väkivaltaisesti kodistaan ja autostaan ja heihin kohdistettiin myös 
vapaudenriisto, jollaista kopla on sinnikkäästi ilman laissa säädettyä perustetta minullekin yrittänyt 
junailla ensimmäisen kerran perjantaina 13.5.2022 rikoksillaan. Erikoista Äijälän ja Sjöholmin minulle 
13.5.2022 lähettämissä pakkonoutouhkauksissa oli se, että kun lähetin heille 13.5.2022 iltapäivällä 
sitaateissa selvityksen törkeän vapaudenriiston teonkuvauksesta, Äijälä maanantaiaamuna 16.5.2022 
peruutti aikeena olleen rikoksensa ja ilmoitti minulle kirjallisesti, että heidän uhkauksistaan ”ei tarvitse 
välittää”, vaikka olivat ne perjantaina paperipostissa postittaneet.  
 
Myös poliisi Rauli Salonen käytti ”todistajana” 1.10.2021 tutkinnantapon laatimisessa samaa Uutela-
Moranderia ja rikollisten paossa auttanutta Kentiä (TOD 6E) ja sama valehteleva rikollinen Uutela-
Morander kävi siinä välissä jo 25.11.2021 kehumassa Kentin rikosta (TOD 14F) ja hänen valehteluaan 
”identtisistä kaksosista” ja jokainen olivat esteellisiä toimimaan todistajana. Lundström, Uutela-
Morander ja kukaan ei ole suostunut 25.11.2021 jälkeenkään vastaamaan, kuka Uutela-Moranderin 
lisäksi vastaa ”Kentin tuki”-viestistä virkarikosvastuulla (TOD 46B), vaikka hallintolakiin säädetään 
vastausvelvoite. Sen sijaan he ryhtyivät jatkamaan kosto- ja painostusrikoksillaan vääriä ilmiantoja joka 
suuntaan. Päätekijä Uutela-Morander itsekin hakeutui rikolliseen poliisisirkukseen ”todistajaksi”, kun 
huomasi, miten helppoa on olla poliisin suojeluksessa rikollinen, joka pystyy välttymään laissa säädetyltä 
rikosvastuulta varjovalmisteluiden avulla. 
 
RIKOSILMOITUS 16 
 
Rikosilmoituksen kohde: Rikoksista sopiminen ja ”tuntemattomiksi” valehteleminen 
 
Salosen 1.10.2021 rikos on tehty samana päivänä, kun esteellinen rikoskumppani poliisin irvikuva Taina 
Äijälä  1.10.2021 valehteli heidät kaikki ”sivullisiksi” itse toteuttamassaan järjestäytyneessä 
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rikollisuudessa” (TOD 14B). Uski yritti ensin samana päivänä 1.10.2021 valehdella tuhansia törkeitä 
rikoksia kolmeksi perusmuotoiseksi, kunnes kiirehti esittelemään 22.4.2022 laatimani rikosilmoituksen 
(TOD 2K osat 1-4) ja muiden satojen rikosilmoitusteni vastaisesti rikoskumppaninsa Tapio Mäkisen 
tutkinnantappojen leivontaa varten 18.5.2022 ratkaisun (TOD 4i), jossa kaikkia satoja koplan jäseniä 
valehdellaan ”tuntemattomiksi ryhmittymiksi”, vaikka osa heistä oli jo tunnistettu 1.10.2021 Uskin ja 
Ventelän viestien, Peltolaa, Leppästä ja Vainiota koskevan tutkinnan, ”identtisiksi kaksosiksi” valehtelun, 
virkamiesten lapsiksi valehtelun ym. perusteella. Ilmeisesti poliisit ja Mäkinen ovat niin tyhmiä, että eivät 
tunnista edes omia nimiään laatiessaan esteellisinä valheitaan. Lisäksi toimitin noin 500 kuvakaappausta, 
joissa rikolliset haukkuvat ja uhkaavat minua nimillään, tunnistettavilla nimimerkeillään ja valokuvat 
21.4.2021 naisesta, valokuvat 13.8.2021 minua uhanneista miehistä, valokuvat minua salakuvanneesta 
miehestä ja Ruohosen, Peltolan, Leppäsen, Mäkisen, ”identtisiksi kaksosiksi” väitettyjen romanien ja 
Suokaksen valokuvat (TOD 47i-J). 
 
Äijälä valehteli etukäteen ”tutkinnassaan” verkoston törkeiden rikosten tutkinnat tahallaan estääkseen, 
että Peltola, Leppänen, Ruohoset ja kukaan eivät olisi muka sopineet rikoksistaan (TOD 13D osat 1-2), ja 
että siitä ei olisi näyttöä, vaikka rikolliset itse hakeutuivat jopa 177.000 yleisölle julkistamaan ja Kemppen 
ohjelmaan miljoonayleisölle julkistamaan ja toitottamaan, että ovat rikoskumppaneita ja Suokas soitti 
jopa kotiini ilmoittaakseen auttavansa Ruohosia rikoksissaan. 
 
RIKOSILMOITUS 17:  
 
Rikosilmoituksen kohde: Rikolliset poliisit alkoivat salailemaan omia päätöksiään ja esitutkinta-
materiaalia peitelläkseen laajaa järjestäytynyttä rikollisuuttaan ja sitä, että heidän ”ratkaisunsa” 
syntyivät aineistoja lukematta ja kirjaamatta ja kiduttamalla 
 
Samat epärehelliset rikolliset poliisit (mm. Kukko, Mujunen, Tuimala, Sulkko), joita Ruohonen kehui ”oma 
mies poliisissa”-verkostokseen, ovat estäneet 16.11.2018 lukien rikosilmoitusten kirjaamista vuosien 
ajan ja mahdollistaneet minut huoraksi alistavaa viestintää ”elinkeinoni” arvosteluna, raiskauskehotuksia 
ja muuta törkeää petos-, väärennys-, uhkailu-, työ-, virka-, kunnianloukkaus-, salassapito- ja tuhotyö-
rikollisuutta ja rikostensa paljastumisen uhatessa heidän omaa rikosryhmänsä elinkeinoaan, ovat 
minuun, lapsiini, assistenttiini, Palosen omaisiin ja Walliniin  kohdistettuna törkeänä rikollisuutena 
leiponeet Ruohosten, lohjalaisvirkamiesten, Baarmanin, tuomarien, Jormanaisen, Walveen, LähiTapiolan 
koplan, Penttilän, Rimonin, Hemmin ja Aron törkeisiin rikoksiin tutkinnantapot ja ajoittaneet tahallaan 
minuun ja Walliniin kohdistettuja törkeitä rikollisia kuulustelujaan keskelle testamenttioikeudenkäyntiä 
ja asianomistajasyytteiden ajamisen estämiseksi ovat  
1) aloittaneet ”asianomistajasyytteesi ja oikeussuojakeinosi leivomme rikoksiksi” -kuulustelunsa ja 

ajoittaneet ne sairas- ja perhelomille ja juhlapyhille lepäämisen  ja sairauksieni paranemisen 
estämiseksi 

2) alkaneet salailemaan julkisia ja asianosaisjulkisia materiaaleja meiltä itseltämme 
3) alkaneet sallimaan salassapito- ja petosrikoksia oikeuden lainvoimaisten päätösten vastaisesti 

Ruohosille, Baarmanille ja muille rikollisille 
4) estäneet laissa säädettyjen päätösten ja valitusosoitusten saamista. 
 
Todisteesta TOD 12B näkyy Äijälän ja Sjöholmin valehtelevan voivansa muka rikkoa ”kuulusteluillaan” 
oikeuden päätöksiä mielivaltaisesti ja kohdistaa rikollisen Ruohosen ja muiden rikollisten väärillä 
ilmiannoilla minuun rikosepäilyjä oikeuden päätösten vastaisesti ja sallia Ruohoselle, Baarmanille ym. 
rikoksia normien ja oikeuden päätösten vastaisesti. Poliisille ja syyttäjälle ei säädetä sellaisia oikeuksia. 
Laki on koko maassa julkisessa virkatehtävässä sama JulkL.  
 
Todisteista TOD 6C (Kanta-Hämeen KäO:n laamannin 15.7.2021 päätös), TOD 8A (poliisien salailurikosten 
virkarikostutkinnan käynnistäminen) ja TOD 61-6E (VarsKäO:n, Kanta-Hämeen KäO:n ja Turun HO:n 
päätökset julkisuudesta) ja (TOD 7A-7i) ilmenee suoraan, että   
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1) Minuun, lapsiini, Walliniin, Elisa Paloseen ja hänen omaisiinsa on kohdistettu useita 
salassapitorikoksia enkä ole saanut mitään niistä tutkittua millään näytöllä. 

2) Minuun, lapsiini ja Walliniin on poliisien ja syyttäjien rikoksilla kohdistettu törkeitä rikoksia ja meitä 
kohdeltu tahallaan väärässä rikoksesta epäillyn asemassa kymmeniä kertoja ja velkuutettu 
maksamaan muka ”kohtuullisesti” ja yritetään lisävelkuuttaa maksamaan palkkaa itseemme 
kohdistetuissa törkeissä rikoksissa. 

3) Poliisit ja syyttäjät salailevat julkisia ja asiakirjajulkisia aineistoja törkeillä virkarikoksillaan. En ole 
saanut vastausta ”laillisuusvalvojalta” Suuripäältä, Sulkolta ja keneltäkään vieläkään vuonna 2023 
kysymyksiin, jotka esitin Länsi-Uudenmaan poliisille jo 14.1.2020 (TOD 13B, TOD 48H-J) 

4) Lounais-Suomen, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisit sopivat ”tutkinnantapporyppäät” 
(30.3.2020, 1.10.2021, 12.5-13.6.2022, 27.12-30.12.2022) etukäteen ja lavastukset väärine 
ilmiantoineen etukäteen (TOD 4A-4M) 

5) Olen saanut saman asiakirjapyynnön esittämällä ensin esteellisen Kukon vastauksen, sitten 
Mattfolkilta 30.12.2022 ilmaiseksi Sulkon, Kukon, Riialin ym. rikollisen tuotannon (TOD 4A osat 1-60) 
ja samaan aikaan ”joku” salailee nimeään ja yrittää laskuttaa noin 1000 € Länsi-Uudenmaan poliisissa 
ja Sari Huhta KRP:ssa yrittää laskuttaa ilmaisista aineistoista ilman euromääräistä mitään ylärajaa  

6) Olen heidän ja Baarmanin koplan rikoksilla päätynyt maksamaan 200.000 € siitä, että Baarman 
valehtelee olemattomaksi aineistoa, joka on olemassa peitelläkseen omia ja laajan verkoston rikoksia 
ja ulosmitatakseen törkeiden prosessipetosten ja salassapitorikosten rikoshyödyt omaisuudestani ja 
estääkseen minua poliisirikoskumppanuusverkoston avulla saamasta korvauksiani heidän törkeillä 
rikoksillaan tuhoamastaan terveydentilastani, työsuhteen laittomasta irtisanomisesta ja kotini 
täystuhosta.  

7) Sitä ennen sama raukkamainen rikollisverkosto esti samalla tavalla lapsilleni kuuluvat korvaukset ja 
velkuutti heidät kostona 140.000 eurolla maksamaan virkamiehille virkamiesten toteuttamista 
rikoksista palkkaa tuhotakseen viattomien talouden ja tulevaisuuden. 

8) Rikollisverkosto on tehtaillut tuhansia tutkinnantappoja samoilla rikollisilla menetelmillä ja olen 
toimittanut jo todisteeksi niistä satoja (mm. TOD 4A-4M) ja niiden päätösten laatijat ovat ”rehdin” 
toimintansa eli omien linnatuomioidensa ja miljoona korvausvastuidensa estämiseksi alkaneet 
tehtailemaan minuun kohdistettuja mielipuolisia rikollisia kuulustelujaan jouluajoituksilla 
tappaakseen minut rikoksillaan sekä tilaamaan ja toteuttamaan väkivaltaa ja estämään ”salaisten” 
viestittäjien pelkillä sähköposteilla ja itse jälkikäteen keksimillään ”sisäministeriön asetukseen” muka 
perustuvilla rikollisilla laskutuksillaan laissa ilmaiseksi säädettyä asianosaisen tiedonsaanti- ja 
tarkastusoikeuttamme. 

9) En ole saanut 2018-2023 ”tutkinnoissa” missään asiassa esitutkintamateriaalia, edes 
tutkintailmoituksia Länsi-Uudenmaan poliisista ja Lounais-Suomessa tutkinnantapot on leivottu 
ennen tutkintailmoitusten kirjaamista, joka on tapahtunut 2 vuoden viiveellä ja virheellisillä 
tiedoilla. 

10) Vaikka esim. Mamia ja Sjöholm Salovartion kanssa 28.11.2022 leipoivat valheellisilla 
tapahtumatiedoilla tutkinnantapon, he yhdessä ovat 28.11.2022 lukien salailleet KOKO leivontansa 
kaikkea materiaalia itseltämme päätöksiä ja valitusosoituksia antamatta täysin tahallisilla rikoksillaan 
esteellisinä peitelläkseen salailullaan omia ja verkoston rikoksia, jatkavat rikoksiaan edelleen ja 
lähettelevät minulle rikostensa uhrille lisää olemattomien rikosten kuulustelukutsuja. 

 
RIKOSILMOITUS 18  
 
Rikosilmoituksen kohde: Oikeudenkäytössä kuultavien uhkailu ja rikosten ajoitus kaikille juhlapyhille 
kulttipetosten rikoskumppanuutena 
 
Jäätyään kiinni rikoksistaan ja kun aloin paljastamaan niitä ohjelmissani, Mujunen hakeutui Tuimalan, 
Äijälän, Heikkilän, Kukon, Sulkon, Mamian ym. kanssa uhkailemaan minua ja tehtailemaan RL 15:9 §:n 
rikoksena minuun ja Walliniin kohdistettuja kymmeniä aiheettomia kuulusteluja painostus- ja 
uhkailurikollisuutena ja kultin ja lohjalaisvirkamiesten rikoskumppanina ja ajoittamaan niitä keskelle 



31(67) 
 

testamenttiriitaa ja asianomistajasyytteen käsittelyä ja kaikille loma- ja juhlapyhille sekä "leipomaan" 
meille tekaistuna syytteitä maineemme pilaamiseksi, kostovelkuutusten, kidutusten ja vainoamisen 
toteuttamiseksi. (TOD 32E).  
 
Poliisien Jari Tuimalan, Robin Huldenin, Pekka Mujusen, Mats Sjöholmin, Simo Mamian, Niina Heikkilän 
ja Jasper Uskin rikoskumppanuus väärennys- ja uhkailurikoksissa, esteellisten syyttäjien 
rikoskumppanuus ja RL 15:9 §:n rikosten motiivit ovat todisteiden perusteella selvät.   
 
Toteutettuaan 14.2.2022 lukien väärennyksiä Wallinin tekaistun syyteen leipomiseksi, Tuimala on 
jatkanut rikostaan ja ryhtynyt sen jälkeen toimimaan tutkijana ja tutkinnanjohtajana omissa 
rikoksissaan. Tuimala on osallistunut Mujusen, Sjöholmin, Huldenin, Äijälän, Mamian, Heikkilän, 
Mäkisen, Juntusen, Ventelän, Kohijoen kanssa painostus- ja uhkailurikoksina toteutettujen tekaistujen 
kuulustelujen toteutuksiin ja ajoittamiseen RL 40:8 §:n, RL 15:9 §:n ja RL 6:5 §:n 2 momentin rikoksilla EIS 
3 art. ja RL 11:9a §:n kidutusrikokseksi säädetyllä tavalla niistä jokaisen tekaistun kuulustelun tahallaan 
sairauslomille, juhannukseksi, jouluaatoksi, vapuksi, pääsiäissunnuntaiksi ja lapseni kaikille lomille EIS 8 
artiklan oikeuksieni estämiseksi. 
 
Peitelläkseen väärentämisrikoksiaan ja uhkaillakseen minua todistajana testamenttiriidassa ja 14.9.2021 
vireille laittamani asianomistajasyytteen ajamisen estääkseen sekä alistaakseen minut ja lapseni 
hakkaamiselle, raiskauskehotuksille, murhayrityksille ja lapseeni kohdistetulle kouluväkivallalle Tuimala, 
Hulden ja kaikki edellä luetteloidut ovat päätekijöinä toteuttaneet tahallaan esteellisenä rikollisia 
kuulusteluja ja päätöksentekoa mm. seuraavilla rikoksillaan: 
1) He ovat osallistuneet asiakirjaväärennöksiin. 
2) He ovat määritelleet yhdessä jokaisessa minuun ja Walliniin kohdistetussa kuulustelussa 

”rikokseksi” oikeussuojakeinot eli teot, joista ei saanut kuulusteluja toteuttaa lainkaan, koska teot 
eivät ole rikoksia 

3) He ovat estäneet lapseeni kohdistuvan kouluväkivallan ja henkirikosten tutkinnat ja jokaisen 
Ruohosen kultin, Pontus Baarmanin, Heikki Saksan, Juri Suveksen, Jarmo Henrikssonin, Ranan 
Rimonin, Noora Kempin, Tuomas Nurmen ja muiden rikoskumppanuusverkoston rikosten tutkinnat. 

4) He ovat ajoittaneet tekaistuja kuulusteluja olemattomista rikoksistani jokaiselle vapaapäivälle ja 
juhlapyhälle ilman hyväksyttävää syytä ja jokaisen Tuimalan, Mujusen, Heikkilän, Äijälän, Sjöholmin, 
Huldenin tekaistun kuulustelun sairauslomalleni ja jopa samalle päivälle, kun olin sairaalassa (TOD 
52J osa 9). Tuimalan, Huldenin ja Mujusen kuulustelukutsut on ajoitettu 14.12.2022 lausunnon 
vastaisesti, OTT Kavoniuksen 21.12.2021 viestin vastaisesti sairauksieni sairaalajaksolle ja laillisen 
sairausesteen ajalle 

5) Heidän koplansa rikolliset hakkauttivat minut 11.12.2019 velkuuttaakseen minut 20.1.2020 
tahallaan, kun olin aivovamman ja väkivaltarikoksen aiheuttaman trauman potilaana psyykkisessä 
shokissa sairaalassa (TOD 52B) 

6) He ovat aiheuttaneet minulle pysyvät vammat ja henkeä uhkaavat pysyvät sairaudet ja useita 
kertoja hengenvaarallisen tilani tahallaan tappamistarkoituksessa (TOD 52C-52J) siten, että 
Raynaudin oireyhtymän ja hengenvaarallisen verenpainehäiriön ja unettomuuden ajalle ajoitettuja 
virkarikoksia tulee tutkia, syyttää ja ne tuomita henkirikoksen yrityksenä. 

7) He ovat käyttäneet rikoskumppaneitaan Ruohosta, Uutela-Moranderia ja Anjelika Kentiä todistajina 
omissa rikoksissaan tutkinnantappojen leipomiseksi, vaikka rikosten toteuttaja Uutela-Morander, 
Sari Salonen, Riikka Sutinen ja  henkirikoksen yrityksen tekijöiden paossa auttanut Anjelika Kent eivät 
ole voineet ETL:n mukaan toimia todistajina asiassa, jossa ovat esteellisiä vastapuoli-, rikoksentekijä- 
ja asianosaisasemansa vuoksi. 

8) He ovat käynnistäneet rikollisia kuulusteluja juhannusaattona ja jouluvainoina 16.12.2022 lukien 
minuun ja muihin uhreihin (mm. isäaktivisti Ville Lahti-Nuuttila) kohdistettuna jouluna samaan aikaan 
ja minuun kohdistaneet sadistiset joululle ajoitetut rikokset  Salosen, Sutisen ja Uutela-Moranderin 
väärillä ilmiannoilla alistaakseen lapseni ja koko perheeni sadistiselle viranomaisrikollisuudelle, 
puuttuakseen mielivaltaisesti elämäämme, tuhotakseen terveyteni, talouteni ja tappaakseen minut 
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sekä mahdollistaakseen rehtori Uutela-Moranderin, Sutisen, Salosten, lakimies Lundströmin, 
Kuosmasen, Ruohosen ja tuhansien rikollisten valtavaa rikosmäärää. 

 
RIKOSILMOITUS 19 
 
Rikosilmoituksen kohde: Asiakirjapyyntöjen rikolliset käsittelytavat, rikollinen salailu ja päätösten ja 
valitusosoitusten tahallinen estäminen ja "salaiset" laskuttajat 
 
Julkisiin viranomaisten tietoihin ja asiakirjoihin ei voi koskaan päättää poliisissa salassapitoa. Oikea lain 
soveltamistapa näkyy todisteistani TOD 6A (KäT Hirvosen lainvoimainen ratkaisu 5.11.2020) ja TOD 
6C (Kanta-Hämeen laamannin päätös 15.7.2021).  
 
Olen tehnyt 8.11.2022, 1.12.2022, 8.12.2022, 13.12.2022, 27.1.2023 ja 9.2.2023 asiakirjavaatimukset, 
joissa minun ja OTT Petter Kavoniuksen pyytämä materiaali on JulkL:n ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti 
yksilöity ja minulle on asianomistajan tiedonsaantioikeus ja PL 12 §:n 2 momentin säätämä oikeus 
julkisiin asiakirjoihin maksutta (JulkL 34 ja 46 §, PL 12 § 2 mom.) 
 
Oikeus julkisiin viranomaisen asiakirjoihin on säädetty PL 12 §:n 2 momentissa oikeudeksi, johon ei voi 
säätää maksullisuutta ja rajoituksia edes lain tasoisella normilla. Länsi-Uudenmaan, Helsingin 
poliisilaitoksessa (mm. Jaakko Virkki) ja KRP:n poliisilaitoksissa (KRP:ssä mm. Sari Huhta) on sovellettu 
sisäministeriön asetusta ja yritetään laskuttaa esim. Länsi-Uudenmaan poliisissa noin 1000 euroa omien 
aineistojeni pyytämisestä, Huhta yrittää laskuttaa ilman ylärajaa (esim. 76.000 €) omien asiakirjojeni ja 
minua koskevien rekisteritietojen pyytämisestä, vaikka teen asiakirjavaatimuksen ensimmäistä kertaa 
eikä maksullisuutta voi perustella asetuksella JulkL 34 ja 36 §:n vastaisesti. JulkL 36 § säätää mahdolliseksi 
vain parantaa tiedonsaantioikeuksia valtioneuvoston asetuksella. Mitään muita asetuksenantovaltuuksia 
ei säädä JulkL, koska julkiseen ja asianosaisjulkiseen tiedonsaantioikeuteen ei voi PL 12 §:n 2 momentin 
kirjoitustavan vuoksi säätää. Lounais-Suomen poliisin (Mattfolk) 30.12.2022 vastauksen liitetiedostoista 
niihin vertaamalla näkyy Sjöholmin, Mamian, Äijälän, Suuripään, Moilasen ja Länsi-Uudenmaan poliisin 
"nimettömän laskuttajan" törkeä virkarikos: 
1) Mattfolk lähetti minulle noin 60 tutkinnantappoa maksutta ja listan niistä sekä päätöksen ja 

valitusosoituksen, joka laissa säädetään.  
2) Sjöholm, Suuripää, Moilanen, Halme, Hyytiäinen, Mamia, Äijälä, Salovartio, Mäkinen, Uski, Hulden, 

Mujunen, Juntunen, Kohijoki, Ventelä, Heikkilä ja muut Länsi-Uudenmaan virkarikoskoplan jäsenet 
ovat vuosia estäneet minua saamasta mitään oman asiani aineistoa, estävät rikoksillaan minua ja 
Petter Kavoniusta saamasta heidän 28.11.2022 tutkinnantappoonsa liittyvää aineistoa, julkisen 
parkkipaikan nauhoitetta, jota on päätöksessä käytetty ja estävät tahallaan meitä saamasta laissa 
säädettyä päätös ja valitusosoitusta ja toteuttavat virkarikostaan aineistoja estämällä peitelläkseen 
omaa rikostaan ja että 28.11.2022 päätös perustuu heidän valehteluunsa ja Salovartio on jo 
12.12.2022 myöntänyt "ratkaisseensa" 28.11.2022 päätöksen kokonaan ilman aineistoa. 

3) "Joku" salailee laittomia maksuja ehdotellessaan myös nimeään, vaikka julkisessa virkatehtävässä ei 
voi nimiään salailla eikä toteuttaa laskutuksillaan rikoksiaan "salailevana" rikollisena. 

4) Lisäksi kaikkia poliisien ja syyttäjien laittomia salailuita tulee tutkia ja syyttää rikoksena, koska 
virkarikosten tutkintakynnys on ylittynyt jo Itä-Uudenmaan poliisin vastaavista julkisen tiedon 
salailurikoksista. (TOD 8A) 

 
RIKOSILMOITUS 20 
 
Rikosilmoituksen kohde: ”Salaisen viestittäjän", Sjöholmin, Äijälän, Mamian ja Mäkisen rikokset 9.2-
13.2.2023 ja uudelleen 28.2.2023 Länsi-Uudenmaan poliisissa 
 
Pyysin 9.2.2023 kahdella eri asiakirjapyynnöllä Länsi-Uudenmaan poliisista itseääni koskevia päätöksiä 
(TOD 48E osa 5). Toisella viestillä vaadin saada Rauli Salosen tutkinnantapon, jolla hän esti minuun 
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11.12.2019 kohdistetun väkivaltarikoksen tutkinnan (TOD 4C, päätös 10.6.2020). Sain 13.2.2023 Länsi-
Uudenmaan poliisista päätöksen ilmaiseksi suojattuna (TOD 48G osa 5) ja viestissä oli asianmukaiset 
poliisin allekirjoitukset ja lähettäjän nimi (Mia Oksanen, tutkintasihteeri ja sain sen siis ilmaiseksi 
sähköisesti, vaikka se oli joskus 2020 postitettu minulle paperisena)  
 
Kun toisella viestillä vaadin saada "loppuvuonna 2022" laaditut Sjöholmin, Äijälän ja Mäkisen 
tutkinnantapot, joilla he tahallaan mahdollistivat Peltolalle törkeitä kavalluksia, törkeitä, petoksia, 
salassapitorikoksia, törkeitä kunnianloukkauksia, laittomia uhkauksia ja viranomaisena esiintymistä, 
"joku", joka salailee nimeään, laati minulle 13.2.2023 samasta Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksesta 
sähköpostin (TOD 48G osa 6), jossa on kolme 30.5.2022 väitetysti laadittua päätöstä Peltolan asioissa R-
numerolla ja "joku" nimensä salaaja vaatii minua maksamaan niistä, vaikka en ole saanut niitä koskaan 
eikä "asetus" mahdollista perustuslain ja lain tasoisen maksuttomuuden kumoamista poliisin mielivallalla 
ja Salosen päätöksen sai maksutta samalla asiakirjapyynnöllä.  
 
Minulle ei ole koskaan postitettu eikä toimitettu 30.5.2022 päätöksiä eikä se ole "loppuvuonna". Sen 
sijaan olen saanut paperipostissa  huomattavalla viiveellä viisi 10.10.2022 päivättyä esteellisenä 
laadittua Sjöholmin ja Äijälän esittelystä esteellisen Mäkisen tutkinnantappoa, joilla he mm. 
mahdollistavat 5.000 € omaisuuteni anastamisen Peltolalle "näpistyksenä" ja mahdollistavat Peltolalle 
700 € kavalluksen valehtelemalla hänen muka "joskus" palauttaneensa summan "pimeänä", vaikka olen 
maksanut hänen tililleen lainan, en ota maksuja pimeinä, Peltola on varaton ja toimittamistani todisteista 
näkyy hänen pakoilleen enkä ole tavannut häntä enää koskaan 30.6.2021 jälkeen ja 2.7.2021 olin vaatinut 
rahojani ja omaisuuttani takaisin ja vasta 4.7.2021 hän palautti osan poliisille ja rahat ja muut tavarani 
jätti palauttamatta.  
 
Kun uusin vaatimukseni 19.2.2023 vaatimukseni, ”joku” nimensä salailija toisti rikoksensa ja lähetti 
uudelleen minulle 28.2.2023 virka-ajan jälkeen klo 17:27 ihan samanlaisen hämärän vastauksen (UUSI 
TOD 33), jossa ”joku” edelleen salaa nimeään julkisessa virkatehtävässä ja  
1) inttää nimeään salaillen, että Länsi-Uudenmaan poliisissa on rekisteröity (hänen käsittelyssään) 

muka vain 13.2.2023 viestissä mainitut kolme 30.5.2022 tehtyä päätöstä, jota minulle ei ole 
postitettu koskaan 

2) inttää (passiivimuodossa), että minulle muka ”on ”postitettu” ne hänen mainitsemansa kolme 
päätöstä, vaikka 19.2.2023 viestistäni hänelle tuli tieto, että en ole sellaisia saanut, vaan aivan eri 
päiväyksellä 10.10.2022 kolmen sijaan viisi Sjöholmin ja Äijälän päätöstä 

3) kieltäytyy vastaamasta kysymykseeni, milloin väittää minun saaneen 30.5.2022 päivätyt päätökset, 
ketä väittää päätösten laatijoiksi, ketä väittää niiden postittajaksi ja millä välineellä väittää minulle 
ne ”jonkun” (kenen?) toimittaneen. 

4) valehtelee, että maksua perittäisiin ”päätösten skannaamisesta”, vaikka ne ovat jo valmiiksi 
skannattuina järjestelmässä, kun sama inttäjä siis väittää, että ne on minulle toimitettu 
(skannattuna) 

5) inttää, että hän voisi tuntemattomasta syystä jatkaa nimensä salailua ja jatkaa laitonta 
laskutusvaatimustaan ja estää tiedonsaannin omassa asiassani ”salaisena” laskutuksenaan 
”sisäministeriön asetuksen” perusteella, jota JulkL 34 ja 36 §:t eivät mahdollista lainkaan ja vaikka 
aineistoja ei tarvitse myöskään skannata, kun päätösten pitäisi olla jo 2023 maaliskuussa 
skannattuina järjestelmässä, jos ne on väitetysti tehty jo toukokuussa 20222 ja väitetysti postitettu 
minulle lähes vuosi sitten. Missä muodossa ne sitten on minulle väitetysti lähetetty, jos ei olisi pdf:nä 
toukokuussa 2022? 

6) Mattfolkin Turussa 30.12.2022 ilmaiseksi postittamista materiaaleista (TOD 4A osat 1-60) näkyy 
suoraan, että  
A) Laskutusoikeus puuttuu Espoossa, Raaseporissa ja Lohjalla, koska niistä ei laskuteta Turussa 
B) Minulle ei kuulunut vastata Lohjalla, Helsingissä, Raaseporissa ja Espoossa nimeään salailleen 

eikä kieltäytyä materiaalin antamisesta Lohjalla, Raaseporissa, Espoossa ja Helsingissä pelkällä 
sähköpostilla, vaan antaa laissa säädetty päätös ja valitusosoitus 
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C) Asiaan ei sovelleta sisäministeriön asetusta, vaan PL 12 §:n 2 momenttia ja JulkL 9-12 §:ää ja 
minulla on kaikkien normien perusteella ehdoton oikeus saada materiaalit ilmaiseksi, koska 
perus- ja ihmisoikeudeksi säädetyn tiedonsaannin toteutus ei maksa kenellekään mitään 

D) asetusta ei saa niiden ohi soveltaa eikä asetuksia saa soveltaa muutenkaan, kun JulkL ei säädä 
edes asetuksenantovaltuutta yhdellekään viranomaiselle rajoituksiin, vaan ainoastaan 
valtioneuvostolle tiedonsaantioikeuden laajennukseen.  

 
Saamastani "maksullisen nimettömän vastaajan" 13.2.2023 ja 28.2.2023 viestistä siis puuttuvat 
kokonaan Äijälän, Sjöholmin ja Mäkisen 10.10.2022 viisi päätöstä eikä toisaalta minulla ollut mitään 
tietoa 30.5.2022 tehdyistä kolmesta päätöksistä ja "joku nimetön" estää edelleen estää niiden saamista 
maaliskuussa 2023 laittomilla maksuillaan nimeään salaten. 13.2.2023 ja 28.2.2023 viesteissä on 
kolmessa minulta salatussa 30.5.2022 väitetysti tehdyssä päätöksessä aivan eri numerot kuin 
10.10.2022 päätöksissä, jotka minulle on postitettu. Vastausten 13.2.2022 ja 28.2.2023 perusteella  
1) ”Joku” vaikuttaa olevan Äijälä, Sjöholm tai heidän kanssaan sopimansa rikoskumppani, joka salailee 

heidän rikollista toimintaansa 
2) Sjöholmin ja Äijälän rikolliset 10.10.2022 tekemät viisi päätöstä eivät ole näkyneet ”salaisen 

vastaajan” mukaan lainkaan poliisin rekisteristä 13.2.2023 ja 28.2.2023 
3) Sjöholmin ja Äijälän tehtailemat 10.10.2022 päätöstä mainitaan 19.2.2023 viestissäni, mutta 

salainen vastailija ei ole selvittänyt niitäkään.  

• Miksi ne puuttuvat rekisteristä 28.2.2023 mennessä? 

• Miksi hän ei sanallakaan kommentoi niiden 10.10.2022 päätösten puuttumista vastauksestaan, 
vaikka se on hänen virkavelvollisuutensa selvittää? 

• Miksi minulle on postitettu eri numeroilla eri määrä eri päivinä laadittuja viestejä, jotka eivät 
edelleenkään hänen vastauksensa mukaan näy poliisin rekisterissä 28.2.2023, vaikka Äijälä ja 
Sjöholm ovat jo 10.10.2022 eli 4 kuukautta sitten ne laatineet? 

4) ”Joku” vastasi taas 13.2.2023 Länsi-Uudenmaan poliisin rikoskoplassa samana päivänä poliisissa 
nimeään salaillen, kun heidän suojattinsa KäT Väliaho vastaili 13.2.2023 VarsKäO:ssa ja kertoi, että 
myöskään Väliaho ei ole tehnyt poliisi Jari Riialin päätöksessä mainittua ”päätöstä salassapidosta 
poikkeamisesta” 

 
Lisäksi aineistosta paljastuu seuraavaa 
1) Kaikki viestit, joissa yritetään laittomasti laskuttaa, on laadittu JulkL:n vastaisesti nimettöminä, jotta 

en tiedä, kuka minuun rikoksen kohdistaa TOD 48G (osat 1, 2 ja 6) 
2) KRP:n Sari Huhdan viestissä ei ole edes laskutuksen ylärajaa ja ”salaisen laskuttajan” viestissä Länsi-

Uudenmaan poliisissa minulta yritetään periä pelkällä sähköpostilla laissa säädettyjä päätöksiä ja 
valitusosoituksia antamatta omien tietojen, rekisteritietojen ja julkisten ja asianosaisjulkisten 
aineistojen saamisesta lähes 1000 € samaan aikaan, kun samalla pyynnöllä sain ihan laillisesti 
aineistot ilmaiseksi Kanta-Hämeen KäO:sta, VarsKäO:sta, Suposta, VKSV:stä ja Lounais-Suomen 
poliisista. 

3) Edes rikollisliigan päätekijä muka-laillisuusvalvoja Keijo Suuripää ja kukaan muukaan ei siis 2020 
yrittänyt laskuttaa niiden tietojen ja aineistojen antamisesta 14.1.2020, kun niitä pyysin, mutta 
KAIKKI pyytämäni tiedot ja aineistot ovat edelleen antamatta maaliskuussa 2023 ja siinä välissä se 
ENSI KERTAA 2020 esittämäni aineistovaatimus on muutettu 2022-2023 täysin laittomasti ”salaisen 
viestittäjän” ja Huhdan rikoksella maksulliseksi, vaikka  

• En ole saanut 2020 esittämälläni ja millään asiakirja- ja tarkastuspyynnöllä mitään materiaalia 
kertaakaan 

• JulkL 34 ja 36 § säätävät samat tiedot ja aineistot maksuttomiksi eikä laki ole erilainen Turussa, 
Lohjalla, Helsingissä ja missään Suomessa, mutta lakeja ei vaan poliisi- ja syyttäjälaitoksessa 
kukaan noudata 

4) Saman asiakirjapyynnön perusteella Turussa Mattlokin käsitellessä pyyntöni saan aineistot ja 
päätökset ilmaiseksi 
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5) Länsi-Uudenmaan poliisissa salainen petos- ja virkarikollinen laskuttelee nimeään salaillen tonnilla 
ilmaisista aineistoista 

6) KRP:n Huhdan käsittelyssä on 27 rikosilmoituksestani kirjattu väärillä S-tunnuksilla vain 5 kpl 
rikosilmoitusta, jätetty muut rikosilmoitukset laittomasti kirjaamatta ja rikosten peittelemiseksi Huhta 
yrittää vaatia minua tekemään asiakirjatilauksen itse keksimillään mielivaltaisilla ehdoilla niin, että 
en tilatessa tiedä, mitä aikovat laskuttaa eli yrittävät mahdollisesti laskuttaa esim. 100.000 €. 

7) Suuripään, Moilasen, Halmeen, Sulkon, Kukon ja KRP:n käsittelyssä on samoja R-asioita kirjattu 
väärin S-diaariin ja jätetty laittomasti kirjaamatta kokonaan vuosia. 

8) Sjöholm on kaksi kertaa ilmoittanut, että ei ole kirjannut Mäkisen ja Salovartion tekemiä 
syyttämättäjättämisratkaisuja lainkaan, vaikka väittää toimineensa esittelijänä Salovartion 
päätöksessä, joka syntyi kokonaan ilman esitutkintamateriaalia. 

9) Sjöholmin törkeiden virkarikosten vuoksi minuun on hänen johtamassaan rikollisessa tutkinnassa 
kohdistettu tahallaan kymmeniä perättömiä rikosepäilyjä uhrin asemaani pahentaen ja olen ollut 
Sjöholmin määräämässä Yli-Hirvelän kuulustelussa 18.5.2022 rikoksesta epäiltynä, vaikka Mäkinen 
oli 12.5.2022 päättänyt tutkinnat. 

10) Poliisissa on kaikkialla Suomessa käytössä tahallisena rikoksena laajasti ja nimenomaan 
virkamafiaverkoston rikosten peittelemis- ja jatkamismetodina rikollinen käytäntö, jossa 
keinotekoisilla maksuilla, pelkillä sähköpostivalheilla ja vääriä JulkL:n kohtia tahallisesti ”soveltamalla” 
ja ihan selviä lakeja nurinpäin soveltamalla toteutetaan: 
A) rikollista julkisten ja asianosaisjulkisalailua tahallisesti senkin jälkeen, kun vuosien sinnikäs 

poliisien lakiin perustumaton valehtelu ja salailu on todettu vähintään neljä kertaa lainvoimaisilla 
HAO:n ja KHO:n ratkaisuilla ja yhtensä vähintään 10:llä minun ja Wallinin asioissa annetuilla 
OKV:n, oikeusasiamiehen, Kanta-Hämeen KäO:n, VarsKäO:n ja Turun HO:n ratkaisuilla 
laittomaksi toiminnaksi ja vaikka poliisien vuosia jatkamista julkisen ja asianosaisjulkisten 
tietojen salailuista on käynnistetty julkisesti uutisoidulla tavalla jo virkarikostutkinta. 

B) kaltaisiini poliisirikollisten, kultin ja verkoston uhreihin kohdistettuja lavastuksia, joissa 
”rikokseksi” leivotaan julkisten tietojen ja julkisten asiakirjojen laillista julkistamista samaan 
aikaan, vaikka on aivan selvää, että julkisten tietojen ja aineistojen julkistus on PL 12 §:n 2 
momentin säätämä loukkaamaton oikeus, jota ei voi edes lailla (saati rikollisten poliisien 
sähköposteilla ja mielivaltaisilla maksuilla) poistaa ja rajoittaa 

C) lakeihin nähden käänteisen salailun ja julkisuuden toteutus on poliisien virkarikos ja julkisten 
tietojen salailu on virkarikos  

D) vaikka rikos on julkisten asiakirjojen salailu ja lainvoimaisilla Kanta-Hämeen KäO:n, 
VarsKäO:n ja Turun HO:n päätöksillä on vahvistettu julkistamani aineistot julkisiksi, laillisen 
(poliisien, syyttäjien, kultin, lohjalaisvirkamiesten, Kempin, Baarmanin, Saksan ym. rikokset 
paljastavan) julkistukseni estämiseksi rikoskopla on tahallaan juhannukseksi, jouluksi ja 
sairaslomilleni ajoittanut kuulusteluja olemattomista rikoksista 

E) vaikka rikos on salassa pidettävien tietojen ja aineistojen julkistaminen ja toimitin poliisille 
Wallinin ja lasteni potilastietojen julkistuksesta täyden näytön, poliisit ovat estäneet 
tutkinnantappojen sarjatuotannollaan jokaisen meihin kohdistetun rikoksen tutkinnan ja Riiali 
valehdellut Väliaholle vuoden viiveellä jopa olemattoman  päätöksen estääkseen virkarikos- ja 
salassapitorikossyytteet  

F) Äijälä, Sulkko, Tuimala, Sjöholm, Hulden, Kemppi, Pyykkönen, Haavisto, Aaltonen, Anttila 
ovat  leimailleet eli väärentäneet jälkikäteen julkiset oikeudenkäyntiaineistot oikeuden 
päätöksiä rikkoen ”salassa pidettäviksi”, leipoakseen minusta ja Wallinista ”rikollisen” ja 
salassapitorikollisista syyttömiä ja ”uhreja” 

 
Tässä rikosasiassa tulee selvittää: 
1) Eivätkö Mäkinen, Sjöholm ole kirjanneet laittomia 10.10.2022 päätöksiä lainkaan? 
2) Miksi joku (kuka) laatii laittomia laskutusvaatimuksia nimettömänä estääkseen minua saamasta 

aineistoja?  
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3) Miksi Länsi-Uudenmaan poliisissa Salosen päätöksen sain 2023 ilmaiseksi, mutta Sjöholmin, Äijälän 
ja Mäkisen tutkinnantapoista omassa asiassani joku yrittää laskuttaa salailemalla nimeään, vaikka laki 
on sama? 

4) Kun PL 12 § 2 mom. säätää "jokaisen" oikeudeksi saada julkiset asiakirjat eikä 2 momentti ja JulkL 
sisällä lakivarausta, miksi joku nimettömänä Länsi-Uudenmaan poliisissa ja Virkki Helsingin poliisissa 
yrittää laskuttaa minulta lähes 1000 euroa omista asiakirjoista ja Huhta KRP:ssä estää minua saamasta 
tietoa rikosilmoitusteni käsittelijästä ja kirjauksista laskuttamalla ilman takarajaa 76 € tuntimaksua 
asetuksen perusteella, vaikka JulkL ei säädä asetuksenantovaltuuksia sisäministeriölle ja minun 
kuuluu ensimmäistä kertaa aineistoja pyytäessäni saada ne ilmaiseksi myös tietosuoja-asetuksen 
perusteella? 

5) Miksi kaikki Länsi-Uudenmaan, KRP:n ja Helsingin poliisin laittomat laskutusyritysviestit on laadittu 
JukL:n kieltämässä muodossa ilman laissa säädettyä päätöstä ja valitusosoitusta ja ilman ainuttakaan 
JulkL:n kohtaa ja PL 12 §:n 2 momenttia soveltamatta, vaikka TOD 6C päätöksestä näkyy, että julkisiin 
viranomaisten asiakirjoihin sovelletaan PL 12 §:n 2 momenttia eikä mitään sisäministeriön itse 
päättämää maksutaulukkoa ja asetusta, jollaisilla alemmilla normeilla ei voi maksuttomuutta 
maksullisuudeksi muuttaa? 

6) Kun laki (JulkL) on sama Turussa, Lohjalla, Raaseporissa ja Helsingissä, miksi saman 
asiakirjamateriaalin pyytämisestä yritetään laittomasti laskuttaa? 

7) KHO ja HAO ovat useilla päätöksillään (TOD 8B) lainvoimaisesti päättäneet, että poliisin 
salailukäytännöt ovat laittomia, lakiin perustumattomia ja HAO:n ja KHO:n päätösperusteluissa 
todetaan, että maksuilla yritetään estää laissa säädettyä tiedonsaantioikeutta. Lisäksi juuri sellainen 
laiton salailu on ylittänyt jo tutkintakynnyksen (TOD 8A).  

• Miksi ihan samat lainvoimaisilla HAO:n ja KHO:n päätöksillä moneen kertaan täysin selvästi 
laittomiksi todetut ja viime vuonna myös rikokseksi todetut poliisien ja syyttäjien salailu 
käytännöt jatkuvat edelleen minuun, Walliniin kohdistettuina tahallisina virkarikoksinalliset 
käytännöt samaan aikaan jatkuvat KRP:ssä, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisissa? 

• Miksi  virkarikostutkinnat eivät ole käynnissä myös minuun tahallisia samoja rikoksia 
kohdistaneiden poliisien ja syyttäjien rikoksissa, kun Itä-Uudenmaan poliisin rikokset ovat jo 
tutkinnassa? 

 
RIKOSILMOITUS 21 
 
Rikosilmoituksen kohde: Törkeän 5000 € kavalluksen kirjaaminen 10.10.2022 tutkinnantappoihin  
näpistykseksi ja törkeät kunnianloukkaukset ja tappouhkaukset sallituiksi 
 
Nicholas Peltola varasti, kavalsi ja vei petoksella minulta noin 5.000 eurolla rahaa ja tavaraa. Peltolan 
syytteiden estämiseksi Äijälä, Sjöholm ja Mäkinen laativat edellä mainitut tutkinnantapot 10.10.2022 
(TOD 4J osat 1-5), jossa valehtelevat 5.000 € kavalluksia, petoksia ja anastuksia "näpistykseksi" 
oikeuskäytännön vastaisesti mahdollistaakseen törkeitä rikoksia. Lisäksi on siis olemassa minulta 
salatut väitetysti 30.5.2022 laaditut samaa Peltolaa, Leppästä ja Vainiota koskevat kolme päätöstä  (TOD 
4J osa 6), joita minulle ei ole postitettu koskaan, en tiedä itseääni koskevien päätösten sisällöstä ja ne on 
siis laadittu samoihin aikoihin kuin Mäkisen muut juuri toukokuussa Uskin ja Sjöholmin kanssa tehtaillut 
tutkinnantapot (TOD 4i ja TOD 10B-10D) 
 
Lisäksi he, Uski, Kukko, Haavistot, Halme, Sulkko laativat tutkinnantapoja, joilla mahdollistavat minun 
haukkumistani huoraksi, potilastietojen levittelyä, muita salassapitorikoksia ja mielisairaaksi herjaamista 
kymmenille tuhansille rikollisille. Kaikki heidän päätöksensä ja perustelut ovat törkeitä virka- ja 
kunnianloukkausrikoksia ja osallistumista jokaisen suojelemansa rikollisen rikokseen. He ovat päätökset 
laatiessaan ymmärtäneet olevansa rikoskumppaneita, esteellisiä ja että Peltola ja muut suojatit ovat 
rikollisia, joiden rikoksia tutkinnantapoilla tahallaan mahdollistetaan.    
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Kun 5000 € omaisuuden kavaltaminen ei ole Suomessa näpistys, vaan törkeä kavallus, heidän 
päätöksensä valheet ovat heidän törkeitä virka- ja syrjintärikoksiaan ja avunanto ja yllytys jokaiseen 
kavallukseen ja Peltolan, Mäkisen, Suokaksen, Leppäsen ym. rikokseen.  
 
RIKOSILMOITUS 22: 
 
Rikosilmoituksen kohde: Kirjaamattomuuden laajuus ja kesto ja Sjöholmin ym. minuun kohdistamat 
perättömät rikosepäilyt sekä päätösten, kuulusteluvastausten ja todisteiden yleinen 
kirjaamattomuus) 
 
Saamani 13.2.2023 ja 28.2.2023 vastaukset paljastavat, että vastauksesta puuttuvat ainakin kaikki 
10.10.2022 laaditut päätökset. Lisäksi lisäksi Sjöholmin, Mamian ja poliisi Satu Yli-Hirvelän viesteistä 
18.5.2022-9.12.2022 viesteistä (TOD 10D osat 1-2) näkyy, että KAIKISSA Sjöholmin rikollisissa 
"tutkinnoissa" hänen esittelystään syntyneet päätökset ovat joko kirjaamatta tai eivät muka ole hänen 
tiedossaan.  
 
Todisteesta TOD 10D näkyy suoraan, että olen ollut 11.5-18.5.2022 ja sitä ennen jatkuvasti aiheettomasti 
"rikoksesta epäiltynä", vaikka olen todisteiden osoittama rikosten uhri ja Sjöholm on tahallaan 
kohdistanut minuun rikollisia kuulustelujaan myös Mäkisen tekemän syyttämättä jättämispäätöksen 
jälkeen.  
 
Lisäksi todisteista TOD 13A-C ja todisteista TOD 48A-48J  näkyy, että  

• 14.1.2020 esittämääni asiakirjavaatimukseen ei vastattu koskaan vieläkään moneen vuoteen 

• Suuripää ei tiedä, mitä on kirjattu 

• Kirjauksissa on vuosien viiveitä, joita ei selitetä minulle millään 

• Kirjauksissa on valtava määrä tahallisia virheitä, joita joku nimeään salaillen salailee edelleen  

• Halme, Markkula ja Moilanen valehtelevat 13.12.2019 ja 19.1.2020 siitä, mitä on kirjattu 

• Kimmo Markkula ja Keijo Suuripää toimivat rikoskoplan  (mm. Kukon) rikoksia mahdollistamassa 
vuosikymmenistä toiseen. 

• Tilaustyönä toteutetusta hakkauttamisestani 11.12.2019 kirjattiin paikan päällä 11.12.2019 
rikosilmoitus R-numerolla (törkeä pahoinpitely), mutta Moilanen valehteli Halmeen kanssa kaksi 
päivää kirjauksen jälkeen 13.12.2019, että olisi kirjattu vain yksi S-asia. 

• Samaan aikaan oli Sulkon mukaan kirjattu Lohjalla useita S-asioita Halmeen kirjauksilla (ei vain 
yksi, kuten Moilanen valehteli) ja niihin merkitty Halme ”tutkinnanjohtajaksi” omissa rikoksissaan, 
vaikka Sulkko ilmoitti, että ne on siirretty Turkuun ja kirjattu aivan eri R-numeroilla. 

• En ole saanut 2004-2023 esitutkintamateriaalia missään "ratkaistussa" asiassa ja loppulausunnot ja 
todisteet on jätetty kirjaamatta 

• Olen joutunut rikollisen päätöksenteon kohteeksi satoja kertoja. Jokainen tutkinnantappo on 
laadittu KOKO todistelu estäen. En ole saanut esitutkintamateriaalia MISSÄÄN asiassa, jossa on tehty 
minua koskevia laittomia esteellisten poliisien ja syyttäjien päätöksiä poliisissa ja syyttäjälaitoksessa. 
Kun olen vaatinut saada aineistot, Suuripää on vuodesta 2020 lukien Salosen ja Moilasen kanssa ollut 
vastaamatta mitään, kaikki todisteeni ja viestini ja myös todistukset laillisesta esteestä joulukuu 
2022-huhtikuu 2023 on jätetty kirjaamatta.  Kun olen vaatinut saada kirjauksiin liittyvien rikosten 
selvittämiseksi omia asiakirjojani, niistä on alettu shikaanina laskuttamaan järjettömiä summia lakiin 
perustumattomilla sähköposteilla, joiden laatijaakin salataan. Ne kaikki ovat minuun kohdistettuja 
törkeitä rikoksia.   

• Esteelliset rikoskumppanit Sjöholm, Mamia ja Salovartio ovat 28.11.2022 lukien jatkaneet ja 
edelleen jatkavat täysin rikollista toimintaa, jossa minä, OTT Kavonius ja lapsemme jouduimme 
21.4.2022 ensin Lempolassa Olin-nimisen tilatun (mahdollisesti Mamian, Äijälän, Sjöholmin tilaaman) 
rikollisen naisen hyökkäyksen kohteeksi. 
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• Meiltä on salattu jopa sitä, kuka käsittelee asioitamme julkisessa virkatehtävässä ja Sjöholm, Äijälä, 
Mäkinen, Mamia, Uski, Ventelä, Markkula ja Kohijoki laativat tahallaan 15.6.2022 meille syyttäjän 
nimeä koskevan valheellisen vastauksen (TOD 48B) , jossa he salaavat Juntusen nimen ja Äijälä 
vaihtoi esitutkintapöytäkirjan etusivulle Juntusen syyttäjäksi (TOD 48C) samaan aikaan, kun meille 
laadittiin vastaus 15.6.2022, jossa syyttäjiksi valehdellaan Mäkinen, Ventelä, Kohijoki eikä Sjöholmin 
rikoskumppania Salovartiota, Pyykköstä ja Juntusta mainita lainkaan.  

 
RIKOSILMOITUS 23 
 
Rikosilmoituksen kohde: Tapio Mäkisen, Sjöholmin ja Uskin vastaamattomuus omaa 18.5.2022 
päätöstään koskevaan kysymykseeni ja huoraksi, murtovarkaaksi ym. alistaminen harkintavallan 
ylityksenä ja rikoksen tahalliseksi jatkamiseksi 
 
Olen joutunut Uskin ja muiden em. poliisien ja Mäkisen ja muiden em. syyttäjien rikosten kohteeksi ja 
heidän rikostensa vuoksi alistetuksi kymmenille tuhansille törkeille rikoksille ja myös henkirikosten 
yrityksille, hakkauttamisille, kostovelkuutuksille ja salassapitorikoksille, törkeille tuhotöille, laittomille 
uhkauksille, törkeille petos-, virka- ja väärennysrikoksille lasteni kanssa vuosikymmenien ajan. Kaikki 
rikokset ovat tahallisia ja niitä jokaista on toteutettu juuri laajan poliisi-, syyttäjä- ja 
tuomaririkollisverkoston ”ratkaisujen” avulla niin, että ”ratkaisuja” on aina syntynyt esteellisenä, 
valheellisena ja kokonaan aineistosta irrallaan. Lisäksi päätösperusteluihin jokainen virkarikollinen on 
tahallaan kirjannut törkeitä ihmisyyttäni loukkaavia väitteitä.  
 
Salovartio myönsi ”ratkaisseensa” 28.11.2022 Sjöholmin ja Mamian esittelystä kokonaan ilman aineistoa 
(TOD 4K ja TOD 4L osat 1-2). Pyykkönen nosti syytteen väärennetyllä materiaalilla aineistoa lukematta 
(TOD 11K). Mamia, Heikkilä ja Äijälä kertoivat kirjallisesti saaneensa määräyksen ylhäältä 
tutkinnanjohtajalta ja syyttäjältä olla lukematta ja kirjaamatta  mitään vastauksiani ja todisteita 
syyttömyydestäni (TOD 2A, TOD 13A-C ja TOD 45A-J). Lisäksi Wallia yritetään leipoa syylliseksi 
olemattomiin rikoksiin poliisien ja Pyykkösen väärennysrikosten avulla, jossa väärentämisen kohteena on 
myös minun todistajankertomukseni ja valehteleva esteellinen Kukko yrittää estää minua käyttämästä 
hänen 28.11.2022 päätöksensä perusteella asianomistajan syyteoikeutta valehtelemalla, että en olisi 
asianosainen edes omaan todistajanlausumaani kohdistetussa rikollisten poliisien (Kukon ja hänen 
kaveriensa ja Pyykkösen) toteuttamassa törkeässä väärennyksessä. 
 
Salovartion tunnustuksen ja em. muiden näyttöjen perusteella minulle syntyi oikeus kysyä ja saada 
vastaus Mäkiseltä, syntyikö hänen tutkinnantapponsa 18.5.2022 Uskin esittelystä (TOD 4i) samalla tavalla 
kuin Salovartion tutkinnantappo Sjöholmin esittelystä  ja miksi hän valehtelee tuntemattomiksi 
ryhmittymiksi 22.4.2022 rikosilmoitukseni vastaisesti ja muiden rikosilmoitusteni vastaisesti tunnettuja 
rikollisia, miksi käsittelee kaikkea esteellisenä ja onko päätös laadittu siis kokonaan ilman aineistoa vai 
lukemalla 22.4.2022 materiaali ja silti valehtelemalla 120 rikollista tuntemattomaksi. (TOD 2J, 2K-2L)  
 
Rikoksena tulee tutkia, syyttää ja tuomita Mäkisen, Uskin, Sjöholmin, Äijälän, Ventelä, Juntusen, Mamia, 
Heikkilän, Kohijoen, Kukon, Sulkon, Tuimalan, Katja Haaviston ja Huldenin rikokset, joissa 
1) He  ovat 18.5.2022 lukien estäneet tahallaan minua saamasta tietoa, miten asia on ratkaistu. 
2) Asia on ratkaistu laittomasti joko a) kokonaan ilman aineistoa tai b) lukemalla rikollisten nimet, 

mutta valehtelemalla heitä tuntemattomiksi vastoin kirjallista näyttöä ja törkeä virkarikos ja törkeä 
todistusaineiston vääristeleminen ja rekisterimerkintärikos toteutuu kaikissa vaihtoehdoissa   

3) Ratkaisussa valehdellaan ja loukataan kunniaani väittämällä raiskaus- ja murhakehotuksia sallituiksi 
ja huoraksi, murtovarkaaksi ym. haukkumista, piiskauksia, hengityselinten teippaamiskuvien 
postituksia ja miehen sukuelinten postituksia ammattini arvosteluksi. 

4) He ovat vastuussa noin 10.000 törkeän kunnian tahallisesta esittämisestä ja sen lisäksi kärsimystä 
aiheuttavalla tavalla alistaneet minut olemattomien rikosten kuulusteluille ja kymmenille tahallisille 
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perättömille rikosepäilyille samaan aikaan, kun minut, lapseni, assistenttini, Palosen omaiset, Wallin 
ja hänen lapsensa on alistettu törkeille rikoksille toistuvista murhayrityksistä lähtien 
 

Rikosasiassa tulee selvittää: 
1) Onko Mäkiselle toimitettu mitään materiaalia? 
2) Miksi hän ei vastaa (vrt. TOD 48A) eli miksi ensin laati ”rehdin” päätöksensä (=rikoksensa) ja miksi 

hänelle tuli vastausvaikeuksia oman päätöksen syntytapaan koskevaan kysymykseeni ja miksi 
toukokuussa 2022 laadittua päätöstä koskevaan kysymykseeni on vastaamatta edelleen vieläkin 
7.3.2023 eli kohta vuoden päästä tässä ”erikoissyyttämisessä”? 

3) Miksi esteellinen Mäkinen poisti todistajat auttaakseen 2013 lapseni murhayrityksen tekijää 
välttymään syytteiltä? 

4) Miksi esteellinen Mäkinen omasta aloitteestaan hakeutui 2021-2022 valehtelemaan, laatimaan 
tutkinnantappoja toiseen lapseeni kohdistuvassa samanlaisessa murhayrityksessä ja kaikessa tässä 
rikosilmoituksessa kuvatussa törkeässä rikollisuudessa eli miksi sama Mäkinen, erikoissyyttäjä 
Tanner ja kaikki koplan jäsenet hakeutuvat tiettyihin juttuihin toteuttamaan törkeää rikollisuuttaan 
vuosikymmenistä toiseen? 

5) Ketkä kaikki ovat osallistuneet päätösperusteluiden muotoiluun? 
6) Todisteista TOD 4M osat 8-17 ja TOD 4G osat 2-3 näkyy, millaista viestintää minuun on kohdistettu. 

Mäkinen, Uski, Ventelä, Sjöholm, Äijälä, Markkula, Suuripää, Hyytiäinen, Halme, Mamia, Kukko, 
Heikkilä, Haavisto, Sulkko ym. väittävät mm. raiskauskehotusten, tukehduttamista, piiskaamista ja 
seisovaa penistä kuvaavan joulupukin valokuvien postaamisen ja minut huoraksi ja murtovarkaaksi 
leimaavien viestien olevan muka ammattini ja politiikkani asianmukaista arvostelua ja ”haitatonta” 
ja ovat sallineet niitä sekä minun ja lapseni hakkaamisia ”laillisuutena” samaan aikaan, kun ovat 
minulle ja Wallinille leiponeet olemattomien rikosten kymmeniä tekaistuja kuulusteluja ja 
väärennökseen perustuvan syytteen Wallinille. Ketkä ovat osallistuneet 2019-2022 heidän lisäkseen 
em. ihmisyyttäni loukkaavien perusteluiden laatimiseen heidän ohellaan ja miksi he väittävät esim. 
penistä kuvaavan ja huoraksi minut leimaavan viestinnän ja raiskauskehotusten koskevan 
ammattiani ja liittyvän politiikkani arvosteluun? 

7) Kuka väärensi Tuimalalle 14.2.2022 toimittamani todistajankertomuksen Wallinin asiassa niin, että 
laatimani teksti ”perusoikeudet” on muutettu muotoon ”penisoikeudet”? 

 
RIKOSILMOITUS 24  
 
Rikosilmoituksen kohde: Esteettömyydestä valehtelu 
 
Sjöholm ja kaikki minuun kuulusteluja (lavastuksia) ja tutkinnantappoja kohdistaneet ovat olleet koko 
rikoksensa toteutuksen ajan esteellisiä. Sjöholm on kieltäytynyt tekemästä laissa säädetyn päätöksen 
esteellisyydestään (tai väittämästään esteettömyydestään), valehtelee itse itseään esteettömäksi omilla 
s-posteillaan, joissa ei ole yhtään lainkohtaa ja valehtelee minun tehneen vain kantelun, vaikka olen 
tehnyt rikosilmoituksen ja Sjöholm rikoskumppaneineen on myös vastapuoleni oikeudenkäynnissä eli 
asianosainen ja rikoskumppani kaikissa minuun kohdistetuissa rikoksissa, joita on tehty RL 6:5 §:n 2 
momentin verkostossa. (TOD 14A osa 1) 
 
Halme tehtaili vuonna 2020 Sulkon ja Kukon kanssa tutkinnantappoja sarjatuotantoja kuulustelematta 
ketään, uhkailemalla minua, estämällä rikosilmoitusten ja kuulusteluiden ja todisteiden kirjaukset ja 
toimimalla tutkinnantappajana myös itseään koskevissa rikosasioissa eli tutkimalla (estämällä tutkinnat) 
itse omissa rikoksissaan. 
 
Olen laittanut vireille 12.2.2023 kanteen, jolla vaadin kaikilta miljoonakorvauksia rikoskumppaneina ja 
vankeusrangaistuksia samaan aikaan, kun esteettömyysvalehtelu ja muut heidän rikoksensa jatkuvat. 
 
Jokaisen päätöksentekomenettelyn rikollisuus ja niissä valehtelu johtuvat esteellisenä käsittelystä. 
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Mamia, Sjöholm, Äijälä, Mäkinen ovat kuukausia estäneet asianosaisjulkisten aineistojen saamista ja 
laissa säädetyn päätöksen ja valitusosoituksen saamista estääkseen omien rikostensa paljastumista ja 
toimivat tutkijana ja tutkinnanjohtajana omissa rikoksissaan. Viimeksi 6.3.2023 esteellinen perättömien 
lasujen ja rikosilmoitusten tehtailija valehtelun ammattilainen ja lapseni ja perheeni vainoaja-kiduttaja 
Pirjo Uutela-Morander soitteli kotiimme esteellisenä peitelläkseen lapsemme Martin putoamista 
päälleen keinusta.  
 
Vaikka oikeusasiamies on 2004 päätöksellään todennut esteellisenä käsittelyn virkarikokseksi, rikosten 
tehtailua esteellisenä käsittelyn avulla on jatkettu 2001-2023 ja jatketaan edelleen tänään jokaisessa 
rikoksessa tunnollisesti. Kuvaavaa on, että minulle esteellisenä soittanut Uutela-Morander hölmönä 
ilmoitti soittaneensa minulle tahallaan esteellisenä, koska ”joku oli jättänyt mulle post-it lapulla 
soittopyynnön”. Minä en siis pyytänyt esteellistä valehtelevaa rehtoria soittamaan, mutta isossa koulussa 
sadoista virkamiehistä rikollisin paskiainen tunki ”hoitelemaan” asiaa samaan aikaan, kun sama 
esteellinen paskiainen sopi rikoskumppanipoliisien kanssa vääriin omiin, Sutisen ja Salosen kanssa 
tehtailemiinsa ilmiantoihinsa minulle ”leivottuja” joulu- ja muita tekaistuja kuulusteluja ja rikolliseksi 
leivontaa ja tehtaili perättömiä lasuja ja väärenteli wilma-rekisteriä. Lakikirja ei kulu näiden rikollisten 
käytössä. He korvaavat lait rikoksillaan, post-it-lapuillaan ja valehtelullaan.  
 
RIKOSILMOITUS 25 
 
Rikosilmoituksen kohde: Sulkon rikollinen valehtelu 1.11.2021 tutkinnantapossa Ruohosten kultin ja 
laajan rikollisverkoston rikoksen mahdollistamiseksi 
 
Todisteista TOD 2D-2E ilmenee, miten monta rikosilmoitusta ja laajan kattavan todistelun toimitin 

Sulkolle, joka esti jokaisen Ruohosten, Kempin, Baarmanin, Rimonin, Suokaksen, Leppäsen, Peltolan ym. 

yhdessä tehtaileman rikoksen tutkinnat, jätti kirjaamatta kaikki todisteet, esti jokaisen yli 100 todistajan  

kuulemiset leipoakseen tutkinnantapon ja laati sitten koplan päärikosvälineen tutkinnantapponsa 

1.11.2021 valehtelemalla päätöksessään (TOD 4A liite 58), että en muka olisi toimittanut mitään uutta 

todistelua hänen ja Katja Haaviston edellisen tutkinnantappojen 2020 sarjatuotannon ja 27.7.2020 

jälkeen, vaikka toimitin KäT Hirvosen 27.10.2020 moitteet Ruohosen 26.10.2020 rikoksista, Havian 

anteeksipyynnön, Alibin ja netin sadat todisteet, Ruohosten 21.10-22.10.2021 levittämät 

mielisairausväitteet, väärät ilmiannot, Uutela-Moranderin koplan rikosten todisteet ja yhteensä satoja 

todisteita törkeistä minuun, lapsiini, Walliniin, Palosen omaisiin, Kim Koskiseen kohdistetuista rikoksista, 

joita oli tehtailemassa myös Markku Kukko ja Sulkko.  

Vastapuoli-, asianosais- ja rikoskumppaniasemassa oleva Sulkko laati 1.11.2021 tutkinnantapon 

valehtelemalla oikeiden rikosten tutkintojen estämiseksi ja kopla oli jo sitä ennen sopinut niistä 

”leipomisista” ja ”kuulusteluistani”, joiden tehtailu kultin prosessipetosapuna oli jo täydessä vauhdissa ja 

viranomaismielivallan sadistiset toteuttajat keksivät mitä monipuolisimpia RL 15:9 §:n rikoksiaan ja 

yhdessä toteuttivat ne. Sulkko myös valehteli, että Ruohosten ym. rikoksilla olisi vähäinen yleisö, vaikka 

he levittivät mielisairausväitteitä ja polyamoriapaskaa kaikista tuuteista Alibissa, sähköpostilla, Suokaksen 

välityksin, NaistenhuoneOriginal-ryhmässä miljoonille ihmisille ja pesänselvittäjälle AA Leppiniemelle ja 

muille laajoilla ihmisryhmille. 

Koska valehtelu on virkarikos, virkarikollinen valehtelija ja yksi päätekijöistä Sulkko ja kaikki rikoksiin 

osallistujat tulee tuomita 10 vuoden ehdottomaan vankeuteen noin 10.000 rikoksen tahallisesta 

mahdollistamisesta.  
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RIKOSILMOITUS 26  
 
Rikosilmoituksen kohde: Sulkon rikollisen 1.11.2021 päätöksen puuttuminen Mattfolkin minulle 
toimittamasta materiaalista ja mahdollinen poistaminen rekisteristä (poliisin rekisterin 
väärentäminen) 
 
Pyysin asiakirja- ja tarkastusoikeutta käyttämällä Kukon, Sulkon ja Riialin päätökset. Lounais-Suomen 
poliisin laillisuusvalvontayksiköstä vastaili joulukuulustelujeni ajankohtaan minulle tuntematon Joachim 
Mattfolk, joka lähetti runsaasti materiaalia. Ainakin yksi olennainen rikosten väline eli Sulkon em. 
1.11.2021 laatima valheellinen päätös puuttuu 30.12.2022 lähetyksestä, vaikka se oli Kukon minulle 
20.6.2022 laatimassa lähetyksessä  (TOD 4A osa 58). Tässä rikosasiassa tulee selvittää, kuka poisti Sulkon 
1.11.2021 ratkaisun lähetyksestä ja onko päätös poistettu myös Lounais-Suomen poliisin rekisteristä 
(rekisterimerkintärikos, törkeä virkarikos, törkeä todistusaineiston vääristeleminen) 
 
RIKOSILMOITUS 27  
 
Rikosilmoituksen kohde: Mattfolkin 30.12.2022 lähetyksen 27 salassapitorikosta ja muut Walliniin ja 
minuun tahallaan kohdistetut salassapitorikokset ja uhrien leivonta rikollisiksi 
 
Pyysin asiakirjavaatimuksella omia aineistoja ja toimittamaan Wallinin materiaalit Wallinille ja OTT 
Kavoniukselle. Mattfolk siis toimi niin, että jätti osan minun asiassa laadituista materiaaleista (mm. 
olennaisen Sulkon 1.11.2021 päätöksen) pois lähetyksestään, jolloin sen muukin sisältö on 
luotettavuudeltaan kyseenalainen. Mitä muuta puuttuu tai on poliisissa väärennetty? 
 
Sen sijaan Mattfolk postitti minulle myös Wallinille leivotut tutkinnantapot (27 kpl) ja hyvin vanhatkin 
päätökset, joita ei ollut aiemmin tiedossani ja vaikka niistä osa oli merkitty salassa pidettäviksi (TOD 4A 
osa 20 liite 17-43). Koko rikos (aineiston peukalointi Sulkon ja mahdollisesti muita päätöksiä poistamalla 
ja salassa pidettävien Wallinin päätösten postitus minulle ilman Wallinin suostumusta) tulee tutkia ja 
syyttää ainakin Mattfolkin Sulkon, Kukon, Riialin ja esimiehen Risto Lammin törkeänä virkarikoksena (RL 
40:8 §) ja RL 40:5 §:n rikoksina.  
 
Wallin on siis useita kertoja joutunut salassapitorikosten kohteeksi ja Lounais-Suomen poliisin 
rikoskoplassa Riiali ja Kukko valehtelivat Tainiolle ja KäT Väliaholle myös olemattomia ratkaisuja 
tuomarien ja AVI:n virkamiehen Tainion virkarikossyytteiden estämiseksi. Väliaho siirsi 22.3.2021 salaa 
Wallinin terveystiedot eikä tehnyt mitään päätöstä ja Riialin, Sulkon, Kukon, Pekka Laineen ym. kopla 
sitten tehtaili tutkinnantappojaan niihin oikeisiin rikoksiin ja leimailivat oikeudenkäynnin julkisia 
aineistoja salassa pidettäviksi ja väärensivät oikeudenkäyntiaineistoa leipoakseen salassapitorikosten 
uhrit (minä ja Wallin) rikollisiksi.  
 
RIKOSILMOITUS 28  
 
Rikosilmoituksen kohde: Kultin rikosten valehtelu Sainion ja Sulkon 2020-2022 päätöksillä 
vanhentuneeksi niiden jatkuessa ja rikosten tekopäivien väärentäminen 
 
Rikosilmoituksistani, kuvakaappauksista, Ruohosten viesteistä (ja olen aina niiden kohteena 2018-2023) 
näkyy, että Ruohosen rikokset eivät olleet miltään osin vanhentuneita, kun Sulkko 2020 ja Sainio esim. 
22.6.2022 tutkinnantapoillaan Haaviston, Kukon ja Riialin kanssa leipoivat niitä vanhentuneiksi. 
Esimerkiksi TOD 4A (osa 7 liite 4)-asiakirjassa Sainion 22.6.2022 päätöksessä   
1) Ruohosen tekopäiväksi Sainio on väärentänyt yhden päivän pituuden, vaikka rikos on kestänyt nyt 

useita vuosia ja jatkuu edelleen 2023.  
2) Tein ensimmäisen rikosilmoituksen vasta Palosen kuoleman jälkeen 16.11.2022, toisen 18.11.202 ja 

kolmannen 25.11.2022 ja neljännen 3.12.2018 (TOD 2A osat 1-4). 
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3) Sainion 22.6.2022 päätöksessä TOD 4A (osa 7 liite 4)-, jossa hän valehtelee edelleen jatkuvaa rikosta 
vanhentuneeksi, Ruohosen rikos on poliisi Sainion rikollisella väärentämisellä väärennetty poliisin 
päätökseen ja rekisteriin yhden päivän pituiseksi, jotta rikollinen valehteleva poliisi voisi 
valehdella Ruohosen edelleen jatkuvaa monipuolista rikollisuutta vanhentuneeksi. 

4) Sainion päätöksessä väitetty tekoaika 1.1.2018 on 11 kuukautta ja 16 päivää ennen ensimmäisen 
rikosilmoitukseni vireille tuloa. Mistä kelpo poliisien Sainion ”tieto” Ruohosen jo 1.1.2018 
alkaneesta rikoksesta on peräisin, kun ei se ole minun rikosilmoituksesta peräisin taannehtivasti? 

5) Lisäksi Sainion päätöksessä tekoaika ei vastaa muutenkaan rikosilmoitustani ja sen jättämistietoja. 
Vaikka tein ensimmäisen rikosilmoituksen 16.11.2018, Sainion päätökseen on ilmaantunut Ruohosen 
tekoajaksi 1.1.2018 eli jo ennen ensimmäisen rikosilmoituksen vireille tuloa. 

6) Minulle Ruohosten väärillä ilmiannoilla valehdeltiin tekaistuissa minuun kohdistetuissa Ruohosten 
vääriin ilmiantoihin perustuvissa kuulusteluissa ”rikokseksi”, että olisin vuonna 2018 muka 
julkistanut ”jotain” kunniaa loukkaavaa virkamafia.fi-sivuilla, vaikka sivusto on perustettu vasta 
24.11.2019 eli lähes kaksi vuotta ”rikokseni” väitetyn tekoajan jälkeen.  

7) Lisäksi he käynnistivät 18.8.2021 minua koskevan ”rikosepäilyn”, joka perustui Ruohosten ja Ritvasen 
valehteluun, että eivät muka olisi uskaltaneet tulla paikalle kuultaviksi VarsKäO:een, vaikka olivat 
jokaisessa istunnossa henkilökohtaisesti paikalla (näkyy VarsKäO:n pöytäkirjasta) ja Turun HO 
15.11.2022 päätöksellään totesi heidän tarinansa moitittavaksi valehteluksi. 

8) Sulkon, Kukon ja Haaviston päätöksistä vuosina 2020-2023 näkyy suoraan useita Ruohosen 
tekopäiviä ja heidän tiedossaan on ollut myös asianomistajasyytteeni, joissa on satoja Ruohosen 
rikoksen tekopäiviä. Sainio siis valehtelee myös muiden koplan poliisien päätöksistä suoraan 
näkyvillä tavoilla tekoa yhden päivän kestäneeksi, vaikka muut koplan tutkinnantappajien 
päätökset samassa poliisilaitoksessa sisältävät useita myönnettyjä Ruohosen tekopäiviä ja poliisin 
suojeluksessa kopla jatkaa uusien rikosten toteutuksia 2023 parhaillaan. 

9) Kun poliisin Sainion, Sulkon, Kukon ja jokaisen verkoston poliisin ja syyttäjän päätöksestä näkyy 
suoraan, että he valehtelevat estääkseen tutkinnat ja syytteet ja leipoakseen rikoksen uhreille 
tekaistuja kuulusteluja syytteitä, jokainen LIITE 2-asiakirjan luettelon poliisin ja syyttäjän päätös on 
todiste heidän rikoksistaan. 

10) Kaikki päätökset ovat rikoskumppanuutta jatketuissa rikoksissa, joiden vanhentuminen lasketaan 
viimeisen osateon päättymisestä (ei siis poliisin Ruohoselle valehtelemasta rikoksen alkupäivästä 
eikä valehtelemalla teon alkaneen ja päättyneen 1.1.2018, kuten Sainio valehtelee) ja rikokset siis 
jatkuvat (RL 8:2 §:n 2 momentti). Asiaan sovellettava vakiintunut oikeuskäytäntö löytyy rikos-
ilmoituksistani, joiden tutkinnat he estivät auttaakseen kulttia rikosten toteutuksissa.     

 
RIKOSILMOITUS 29 
  
Rikosilmoituksen kohde: Jaakko Virkin, Juha-Matti Suomisen, Sari Huhdan, Teemu Jokisen ja Tarmo 
Tannerin rikos ja "salaliittoteoreetikoksi" herjaaminen törkeänä virkarikoksena, törkeänä 
kunnianloukkauksena ja rikoskumppanuutena törkeissä petos-, virka ja joukkotuhontarikoksissa 
 
Tein 19.1.2022, 31.12.2022 ja 21.1.-22.1.2023 rikosilmoitukset rokotejoukkotuhonnasta. Ne ovat 
julkisesti nähtävillä www.virkamafia.fi-sivuillani, kuten myös muut 27 rikosilmoitusta ja 
tutkintapyyntöä.  
 
Jokaisten hyvään todisteluun perustuvan rikosilmoituksen pikatutkinnantappoja toteuttamaan 
kiirehtivät Jaakko Virkki, Teemu Jokinen, Juha-Matti Suominen ja Tarmo Tanner. He kirjasivat törkeän 
joukkotuhonnan, törkeät petokset ja perus- ja ihmisoikeusloukkaukset (ihmisoikeusrikollisuuden) 
tahallaan S-asiaksi.  
 
Sen jälkeen he estivät tutkinnat todisteita käsittelemättä ja ketään kuulematta tahallaan yhdessä 
päivässä kirjauksensa jälkeen (UUSI TOD 32-35). Päätöksissä on kyse rikoskumppanuudesta globaaliin 
joukkotuhontarikollisuuteen. Heidän tutkinnantappopäätöksensä synnyttävät ROL 14:1 §:n mukaisen 

http://www.virkamafia.fi-sivuillani/
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syyteoikeuden jokaista rikosilmoituksessa mainittua lääketeollisuuden, valtiojohdon ja rajoituksia ja 
koronarokotuksia toteuttaneita kohtaan Suomessa ja myös ulkomaisia toimijoita vastaan. 
 
VIRKAVASTUU ON HENKILÖKOHTAINEN 
 
1) Virkin, Huhdan, Suomisen, Jokisen, Kukon, Tannerin ja kaikkien rokotejoukkotuhontarikosten 

tutkintojen estäjien jo edeltävästi syntyneet päätökset ja rikolliset toimet synnyttävät heille 
rikoskumppanuuden ja osallisuuden globaaliin joukkotuhonta- ja petosrikollisuuteen.  

2) Jos syyttäjä ja oikeuskanslerinvirasto estävät näitä poliiseja ja syyttäjiä koskevan virkarikostutkinnan 
perinteisellä tutkinnantapolla, se siis tapahtuu omalla kaikkien ketjussa toimivien 
tutkinnantappajien virkarikosvastuulla ja henkilökohtaisella valtion budjetin ylittävällä 
korvausvastuulla.  

3) Ajan ryhmäkannetta (useiden yksityisten asianomistajien ROL 14:1 §:n ja PL 118 §:n mukaiset 
syytteet ja korvauskanteet, joihin liitetään prosessilain mukaiset yhdistämisvaatimukset) poliiseja, 
syyttäjiä, valtiota rokotejoukkotuhonnasta ja maski- ja rokotepetoksista vastuullisia vastaan ja 
nostan kanteen jo vuoden 2023 aikana, heti, jos joku virkavastuulla laatii tähän rikosilmoitukseen 
tutkinnantapon, joka avaa ROL 14:1 §:n ja PL 118 §:n mukaisen syyteoikeuden koko Suomen 
väestölle. 

4) Todistajiksi nimeän Rainer Fuellmichin, Mike Yeadonin, Mikael Kivivuoren, Seppo Sutisen, useita 
kansainvälisen tiimin ja MKR-ryhmän lääkäreitä ja huolehdimme mediajulkisuudesta. 

 
KRP:n poliisi Sari Huhta ilmoitti pelkällä sähköpostilla ilman laissa säädettyä päätöstä ja valitusosoitusta 
estävänsä minua saamasta omassa asiassani ainuttakaan tutkintailmoitusta, tietoa edes siitä, onko 
todisteitani kirjattu ja mikä 27 rikosilmoituksestani on kirjattu. Huhta ilmoitti, että viisi tutkintailmoitusta 
on kirjattu ja loput siirretty ”hallinnolliselle osastolle” henkilölle, jonka nimeä itseltäni salataan 
laittomasta saman Huhdan törkeällä virkarikoksella eli hänen esteellisenä laatimalla sähköpostilla (TOD 
38G osa 2) ilman laissa säädettyä päätöstä ja yrityksellä painostaa minua tekemään Huhdalta tilaus ilman 
mitään tietoa siitä, paljonko aikovat KRP:ssa sikailuna laskuttaa ilmaiseksi säädetyistä oman asiani 
tiedonsaantioikeuksista. 
 
Jaakko Virkin ja hänen rikoskumppaneinaan toimivien Juha-Matti Suomisen, Sari Huhdan, Teemu Jokisen 
ja Tarmo Tannerin teot tulee tutkia ja syyttää rikoksina, koska 
1) Virkki valehtelee ratkaisussaan, että rikosilmoituksissani ei olisi ollut tilastoja eikä todisteita. 
2) Aivan samalla tavalla Sulkko valehteli 1.11.2021 tutkinnantapossaan siitä, mitä olen toimittanut 

poliisille. 
3) Sainio, Sulkko ym. valehtelivat edelleen jatkuvia tuhansia rikoksia vanhentuneiksi ja väärensivät 

Ruohoselle tekoajaksi yhden päivän (1.1.2018), joka on lähes vuosi ennen rikosilmoituksessani 
ilmoittaman Ruohosen edelleen jatkuvan rikoksen tekoaikaa.  

4) Virkki valehtelee kunniaani loukaten minua ”salaliittoteoreetikoksi” ja esittämiäni rikosten faktoja 
ja todisteita eli virallisia THL:n ja FIMEAN ja muiden viranomaisten julkistamia ylikuolleisuustilastoja 
”salaliitoksi”, vaikka juuri ne ylikuolleisuustilastot ja selvä alikuolleisuus ennen ”rokotuksia” synnytti 
tutkintavelvoitteen Virkille, Suomiselle, Tannerille ja Jokiselle ja asian tutkinta kuuluu KRP:lle.  

5) Koko väestöön on pakotettu ja kohdistettu terveydelle vahingollinen ja kuolemia aiheuttava 
injektointi, jonka tappavuus ei ole teoriaa eikä mielipidekysymys, vaan näkyy suoraan 
kuolintilastoista. 

6) Valtion asiantuntijalausujana soten pakkorokotuksissa ja valheellisessa rokoteuutisoinnissa 
toiminut Asko Järvinen on nyt julkisesti myöntänyt törkeät petokset (UUSI TOD 39), joiden 
tutkinnan estäminen on poliisien ja Tannerin törkeä virkarikos. Järvinen myöntää valtamediassa, 
että  

• ”koronarokotukset” ja hänen lausumansa johtuvat poliittisesta painostuksesta 

• rokotuksia ei annettu koronatautiin, vaan ”poliittisina rokotuksina” pelkästään 
”koronapelon” ja ”rokotuksina pelkoa vastaan” 
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7) Maskien tehottomuus on myönnetty nyt 2023 uutisissa (jotka olivat todisteitani eivätkä salaliitto tai 
muutakaan ”teoriaa”). Veronmaksajilla on maksatettu petoksellisesti miljardeilla tehottomia 
maskeja, mikä on törkeä petos. 

8) Rokotteiden valehdeltiin estävän tartuntoja ja olevan tutkittuja. Pfiser on 2022 ennen 
rikosilmoitukseni jättämistä myöntänyt EU-komissiolle, että injektioita ei tutkittu koskaan 
tartuntojen estämisen osalta ja KAIKKI perus- ja ihmisoikeusloukkaukset ja rokotepetokset perustuvat 
tartuntojen estämisvalheeseen. 

9) EU:n itsenäinen syyttäjäviranomainen on käynnistänyt rikostutkinnat Ursula van der Leyenin 
petoksista samaan aikaan, kun helsinkiläispoliisit ja Tanner estävät rikosten tutkintaa 
valehtelemalla tutkinnantapoissaan viralliset tilastot teoriaksi. 

10) Kuolleiden säilytystilat ovat olleet täynnä vain 2 vuotta ”rokotusten” ajan 
11) Rokotteiden kehittäjä Mike Yeadon on julkisesti myöntänyt kaikkien ”rokotettujen” sairastuvan 

vakavasti ja kuolevan rokotuksiin, vaikka ne valehdeltiin turvallisiksi. 
12) Koronarokotteet eivät ole edes rokotteita. 
13) Kaikki uutisointi on perustunut rokottamattomien syyllistämiseen olemattomista tartunnoista ja 

sairaalapaikkojen viemisestä, vaikka kuolemat ja sairastumiset johtuvat ”rokotteista” (UUSI TOD 35) 
14) Kaikki tämä on globaalia petoksellista toimintaa eikä miltään osin ”teoriaa”, koska 

rokotejoukkotuhonnan uhrit ovat kuolleet ja vammautuneet oikeasti eikä vain teoriassa. 
15)  Rajoitukset ovat aiheuttaneet valtiolle ja rajoitusten toteuttajille PL 22 § ja PL 118 §:n mukaisen 

vastuun sekä perus- ja ihmisoikeusloukkauksista että PL 15 §:n perusteella yritysten konkursseista ja 
tappioista ja PL 18 §:n perusteella myös työsuhteiden menetyksistä. 

16) KKO on ratkaisussaan KKO 1995:53 todennut jokaisen rikosilmoituksessani yksilöidyn virkamiehen, 
yksityisen terveydenhuollon toimijan, rajoitusten toimeenpanijan, rokotteiden ja maskien 
valmistajien, myyjien, injektoineiden ja valtion olevan tuottamusvastuun lisäksi ankarassa vastuussa. 
Lisäksi on kyse rikoksista. 

17) Todisteestani TOD 4A liite 16 on Kukon yksi tutkinnantapoista (Kukon 15.10.2020 laatima päätös 
asianumerolla 5650/S/12807/20), jossa rikollinen poliisi Kukko valehtelee: ”Kavoniuksen 
lähettämistä sähköposteista on kirjattu Keskusrikospoliisille tutkintailmoitus 2400/S/581/20, jossa 
Kavoniuksen asiaa käsitellään.” Käsittelyn sijaan ”joku” siirsi sen ja muutkin asiat KRP:ltä tahallaan 
verkoston rikollisille paikallispoliiseille (Jokinen, Virkki, Suominen) ja heidän rikoskumppanilleen 
Tannerille eli verkoston vakiojäsenille, joille tutkinnantapot aina valtiojohdolle kiusallisissa asioissa 
siirretään ”hoideltaviksi” tutkintojen tahallista estämistä varten 

18) Tutkintoja he estävät juuri siksi, että kukaan rikollisista ei joudu normaalitavalla vastuuseen, vaikka 
uhreina on koko Suomen kansa. 

19) Kukon 15.10.2020 tutkinnantapon teksti samalla paljastaa, että Kukko on ollut johonkin henkilöön 
yhteydessä KRP:ssä ja joku KRP:stä siirsi tutkinnantapporikollisille paikallispoliiseille KRP:lle kuuluvan 
asian. Tässä rikosasiassa tulee selvittää, kuka.  

 
RIKOSILMOITUS 30  
 
Rikosilmoituksen kohde: Jukka Haaviston ja poliisi ”kasikaskasin” rikos 27.12.2022 ja jatkuva 
väkivaltarikolliseksi leivonta tekaistuilla tarinoilla ja tutkinnantapoilla ja nimen salailu ja 
samannimisten sukulaisuussuhteiden salailu 
 
Olin rauhallisessa mielenosoituksessa 6.12.2021 ja soihtukulkueessa. Helsingin poliisi tehtaili päätöksiä, 
jossa kulkue ja siitä otetut valokuvat leimattiin terroristisessa järjestössä toimimiseksi (veimme 
hautausmaalla rauhallisesti kävellen seppeleen sankarivainajien haudalle). Samaan aikaan Helsingin 
poliisi, mm. nimeään julkisessa virkatehtävässä salaillut ja nimensä numeroksi ”kasikaskasi” ilmoittanut 
rikollinen poliisipukuinen öykkäri uhkaili minua laittomalla putkaan heittämisellä, kun rauhallisesti tulin 
kertomaan ja vaatimaan, että hän poistaa paikalla riehuneet antifan ja elokapinan rikolliset huutelijat, 
jotka uhkasivat minut tappamisella ja huutelivat julkisia kehotuksia rikokseen minua ja miekkarilaisia 
vastaan.  



45(67) 
 

 
Minuun törkeän rikoksen kohdistaneen poliisin Mikko Rothin (julkisessa virkatehtävässä minuun 
virkarikoksen ja syrjintärikoksen kohdistaneen virkamiehen) nimen sain selville vasta yli vuoden päästä 
verkostoon kuuluvan esteellisen Jukka Haaviston 27.12.2022 tutkinnantaposta (UUSI TOD 36), joka 
ilmaantui pari päivää ennen Mattlokin 30.12.2022 viestiä, jolla osa Kukon, Sainion, Riialin, Sulkon 
sarjatuotannosta toimitettiin (lähes 60 tutkinnantappoa rikollisin menetelmin) ja samaan aikaan Huhta 
vaan jatkaa Länsi-Uudenmaan poliisin nimensalailijan kanssa laittomia laskutuksiaan omien rikostensa 
peittelemiseksi.  
 
Nimeään salailivat esimerkiksi myös  
1) Elokapinan telttailua tuijotelleet ja sallineet poliisit Unioninkadulla 20.6.2021 laittomasti julkisessa 

virkatehtävässään 
2) ”Joku” seuraavana päivänä kostona perättömillä tiedoilla 21.6.2021 minua koskevan väärän 

ilmiannon ja perättömän lasu-ilmoituksen tehnyt ääliö, jonka rikosten tutkinnat poliisin 
tutkinnantappajat satojen tutkinnantappajien apuna estivät 

3) ”joku” parhaillaan Länsi-Uudenmaan poliisissa, joka samaan aikaan Huhdan kanssa yrittää laskuttaa 
minua ilmaisista oman asiani aineistosta tonnilla nimeään salaten.  
 

Lisäksi sama kopla salaili joka vaiheessa rikoksiin osallistuvien syyttäjien (Mäkinen, Salovartio, Ventelä, 
Kohijoki, Pyykkönen) nimiä ja laativat erehdyttämisekseni tahallaan 15.6.2022 vastauksen viralliselle 
poliisin logopaperille (TOD 48B ja TOD 48C) valheelliset tiedot syyttäjästä ja salailivat syyttäjänä ja Äijälän 
ja Sjöholmin ym. rikoskumppaneina toimivan syyttäjä Annukka Juntusen nimeä. ”Joku” (Äijälä) oli 
juhannuksena merkinnyt jälkikäteen 15.6.2022 virallisen vastauksen vastaisesti syyttäjä Annukka 
Juntusen nimen väärentämällä siihen ”kuulustelunsa” esitutkintapöytäkirjaan, johon jätti tahallaan 
kaikki kuulusteluvastaukseni ja omat kuulustelukysymykset kirjaamatta ja kirjasi vain rikoskumppaninsa 
valehtelevan kulttijohtajan Juha Ruohosen ja hänen kulttiperheensä valheet ja Juntusen nimi puuttuu 
siitä 15.6.2022 vastauksesta (TOD 48B), joka lähetettiin kotiimme.  
 
Parin päivän päästä em. valheellisesta syyttäjiä koskevasta ”vastauksesta” Turussa verkoston rikollinen 
poliisi Sainio 22.6.2022 Sainio leipoi vielä kulttijohtajan apurina tutkinnantapon TOD 4A (osa 7 liite 4), 
jossa valehtelee Ruohosen rikoksen kestäneen yhden päivän 1.1.2018 ja vanhentuneen, vaikka rikoksia 
Ruohonen on kehumansa omapoliisi-järjestelmän avulla tehtaillut kymmeniin uhreihin kohdistettuna 
kirjallisten todisteiden todistamalla tavalla 1997 lukien eli vuosina 1997-2023 ja kehui jo rikosten alkaessa 
itse kirjallisesti olevansa ”väärä profeetta” ja ”pahimmista pahin ihminen”, joka voi poliisirikos-
kumppanuusverkoston avulla toteuttaa miten törkeitä rikoksia tahansa joutumatta vastuuseen.   
 
Lisäksi ”joku” nimettömänä ja mm. rehtori Uutela-Morander, kulttijohtaja Ruohonen, lakimies Sanna 
Lundström, lapseni vainoajat opettaja Riikka Sutinen ja opettaja Sari Salonen tehtailivat perättömillä 
omasta epärehellisestä päästään runoilemilla tarinoilla perättömien rikosilmoitusten lisäksi myös 
perättömiä aikuishuoli- ja lastensuojeluilmoituksia RL 15:9 §:n rikoksina siten, että 
1) Sari Salosella on ”sattumoisin” sama sukunimi kuin minuun ja lapseeni kohdistettujen 

murhayritysten ja kouluväkivallan tutkinnantappajalla ja ”identtisten kaksosten” valehtelijalla Länsi-
Uudenmaan poliisin Rauli Salosella. 

2) Helsingin valehteleva tutkinnantappaja Jaakko Virkki on ”sattumoisin” samanniminen 
sukunimeltään kuin lohjalaisvirkamiesten ja kulttijohtajan tehtailemia perättömiä lasu- ja aikuishuoli-
ilmoituksia käsittelemään hakeutunut Eveliina Virkki ja tottakai kopla tappoi tutkinnat jokaisessa 
väärässä ilmiantorikoksessa, joita kopla tehtailee edelleen ”joulu- ja juhannusterrori”-porukallaan.  

3) Wallinille leivottua syytettä varten esitutkintamateriaalin väärentämiseen osallistunut poliisi Valtteri 
Kemppi on samanniminen kuin minut 20.1.2020 törkeillä rikoksillaan velkuuttanut ja 600.000 € 
korvaukseni taloni tuhoista estänyt Noora Kemppi. 

4) KäT Noora Kemppi, AA Pontus Baarman, AA Heikki Saksa, laamanni Tuomas Nurmi, AA Jarmo 
Henriksson ja AA Elisa Mäkinen velkuuttivat minut ensin törkeillä virka- ja petosrikoksillaan, joista 
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sopivat varjovalmisteluissaan. Jokaisen rikoksen tutkinnat estivät Rauli Salonen, Kimmo Halme, 
Kimmo Markkula, Merja Laitinen, Markku Kukko, Aleksi Sulkko, Tapio Mäkinen ym. tutkinnantapoilla 
ja Mäkiset ovat samannimisiä. Lisäksi lasteni kostovelkuutuksia hoitelivat KäT Mika Mäkinen ja sama 
KäT Pasi Kettula, joka auttoi Ruohosia ja Väliahoa 18.2.2021-22.3.2021 rikoksen toteutuksessa Vars 
KäO:ssa. 

5) Lapseni velkuuttamisen 140.000 eurolla toteutti lohjalaisvirkamiesten apurina törkeillä 
prosessipetoksilla AA Seppo Lindberg. Tutkinnantapporikosten toteutusohjeet (12.12.2018 
muistion) laati aluesyyttäjä Harri Lindberg.  

6) Sama lohjalaisvirkamiesten rikoksissa apurina häärinyt valehteleva lakimies Mikko Kuosmanen 
osallistui Lindbergin tiimin kanssa lasteni potilastietojen internetlevitykseen ja lasteni 
velkuuttamiseen 140.000 eurolla. Lapseni junailtiin maksamaan virkarikoksista ja Lindbergin 
törkeistä petoksista ja salassapitorikoksista, vaikka lapsiuhrit olivat oikeutettuja korvauksiin. Sama 
Kuosmanen tuhosi toistakymmentä  valvontanauhaa 7-vuotiaaseen lapseeni Laurentius-koulun 
pihalla 26.5.2021 kohdistetusta murhayrityksestä ja valehteli lapseeni kohdistettua henkirikoksen 
yritystä ”tavanomaiseksi liikehdinnäksi koulun pihalla” ja väärensi rekisterimerkintöjä Uutela-
Moranderin rikoskumppanina. 

7) Asianajaja Seppo Lindbergin ja lohjalaisvirkamiesten rikollisverkosto toteutti lapsiini kohdistetut 
törkeät rikoksensa ”hymyilevän saatanan” poliisi Paavo Myöhäsen, valtionsyyttäjä Mika Illmanin,  
Matti-Erik Puputin, valtionsyyttäjä Jorma Äijälän tutkinnantappojen ja KäT Kirsti Hakolan, KäT  
Pekka Aaltosen, KäT Pasi Kettulan, laamanni Markku Braxin, Turun HO:n presidentin Antero 
Palajan, KäT Mika Mäkisen  ja AA Heikki Saksan rikoskumppanuudella.  

8) Lasteni velkuuttamisen tutkinnantapot hoidellut Jorma Äijälä on saman niminen kuin vastaavia 
tutkinnantapporikoksia, lavastuksia, lapseeni kohdistuvia rikoksia, Peltolan huume- ja 
kavallusbisnesten tutkinnantappoja ja kiduttamistani toteuttava sadistinen lohjalaispoliisi Taina 
Äijälä. 

9) Jasper Uski ja Taina Äijälä ovat poliisin virkapuvussa olevia vapaana perusteettomasti olevia 
rikollisia. Vaikka nimet ovat harvinaisia, niitä samalla sukunimellä varustettuja henkilöitä löytyy 
vapaamuurarien listalta. Vapaamuurarit ja rikolliset poliisit puuhaavat samanlaisia rikoksia ja 
peittelevät ”veljeysvalan” velvoittamina toistensa rikoksia. Ketkä poliiseista ja LIITE 2-rikollisista ja 
tuomareista ja asianajajista ja heidän suojateistaan ovat a) vapaamuurareita ja/tai Ruohosten 
kultissa? 

10) Tuija Brax oli oikeusministeri samaan aikaan, kun laamanni Markku Brax toteutti monipuolisia 
rikoksiaan, kuten lähetteli virkasähköpostistaan 60 oikeuslaitokseen sekopäisiä viestejä, joissa väitti 
minun vainoavan häntä kuolemansa jälkeenkin ”näkymättömien naamioituneiden joukkojen kanssa” 
ja rikostensa osana toteutti lasteni ”kohtuullisen” rikollisen 140.000 € kostovelkuutuksen 
rikoskumppaniensa Hakolan, Palajan, Lindbergin kanssa. Brax myös soitteli uhkaussoittoja aivan 
kuten Kemppi, uhkaili ja vainosi lapsiani Lohjalla.  

11) KäT Mäkinen, KäT Kettula ja Saksa jatkavat samoja minuun kohdistamiaan rikoksiaan uusilla 
rikoksillaan samassa verkostossa.  

12) Sama kopla on leiponut minulle ja Wallinille eli rikostensa paljastajille mielipuolisia tekaistuja 
uhkaavia väkivallalla höystettyjä ”kuulusteluja” ja kostovelkuutuksia omilla väärillä ilmiannoillaan ja 
törkeillä poliisien virkarikoksilla, Saksan, Kettulan ym. rikoksilla niin, että jokaisessa kuulustelussani 
ainoat ”rikokseni” ovat laissa säädettyjä oikeussuojakeinoja ja mm. ”julkisen tiedon julkistaminen” ja 
heidän omien rikosten totuudenmukainen paljastaminen, mikä ei ole minun rikos Suomessa, mutta 
jokainen tässä rikosilmoituksessani, muissa heidän estämissään rikosilmoituksissa ja julkistuksissani 
kuvattu rikos on Suomen törkeintä heidän verkostonsa rikollisuutta.  

13) Sitten heille ilmaantui kaikille yhtä aikaa vaikeuksia vastata minulle kysymyksiini, tarve salailla 
sukulaisuussuhteitaan ja nimiään julkisessa virkatehtävässä.  

14) Lisäksi Sulkon totaalinen 1.11.2021 tutkinnantappo ”katosi” Lounais-Suomen poliisin rekisteristä 
Kukon 20.6.2022 vastauksen ja Sainion 22.6.2022 päätöksen jälkeen 30.12.2022 mennessä, kun 
Mattlok ilmoitti muka toimittaneensa minulle koplan kaikki tutkinnantappotehtaan tuotokset. 
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15) Samaan aikaan ”katosivat” myös Äijälän, Sjöholmin ja Mäkisen Peltolalle 10.10.2022 tehtailemat 
päätökset (5 kpl) ja ”ilmaantuivat” 30.5.2022 muka laaditut päätökset (3 kpl), joiden laatijaa ja 
päätösasiakirjoja salailee Länsi-Uudenmaan poliisissa ”joku”, joka salailee myös nimeään, vaikka 
yrittää tonnilla laskuttaa päätöksistä, joita en ole saanut kertaakaan ja kieltäytyy vastaamasta, minne 
10.10.2022 päätökset ovat kadonneet Länsi-Uudenmaan poliisista 10.10.2022 jälkeen 13.12.2022 
mennessä, kun ”joku” yritti salapoliisina laskuttaa 30.5.2022 päätöksistä ja yritti toimittaa minulle 
lähes tonnin ”tilausmaksua” vastaan toukokuussa 2022 laadittuja päätöksiä, vaikka pyysin 
”loppuvuonna” laadittuja eikä toukokuu ennen eikä nytkään ole loppuvuotta kalenterissa. 

16) Myös yhdistykseni rahankeräyslupaa esti ”joku” (käsitykseni mukaan Äijälä, Sjöholm, Tuimala, 
Mamia tai joku jotkut heistä) 2022 tahallaan ja salaili nimeään jokaisessa viestissään. Se joku mm. 
vetkutti keräysilmoituksen käsittelyä vaatimalla saada ”kopion yhdistysrekisteristä, josta näkyy 
Oikeusturvakeskus ry:n hallituksen jäsenten nimet”, vaikka yhdistyslaista ja PRH:n sivuilta näkyy 
suoraan, että sellaista tietoa ei ole pakollista rekisteröidä eikä saa ilmoituksenvaraisessa asiassa 
pyytää. Se salapoliisi esti ilmoituksenvaraisen pienkeräyksen koko ”Poliisi on Suomen suurin mafia”-
kiertueemme ajan ja ilmoitti keräysnumeron tahallaan vasta kiertueemme jälkeen. 

17) Parhaillaan nimetön salainen virkamafiaporukka estää toisen perustamani yhdistyksen 
Totuuspuolueen kannatusilmoitusten keräämistä, poliisi järjesti huoraksi huutelijan näyttelemään 
humalaista Tampereelle poliisiaseman eteen 2022 kiertuettani häiriköimään ja lapseni 2013 
murhayrityksen tutkintaa estänyt Lohjan poliisin komisario (sukunimi Kari) yritti tapattaa minut 
kiertueemme päätteeksi yrittämällä pakottaa minut sähkölaitteen kanssa vesisateeseen Lohjan 
poliisiaseman edessä.  

18)  Sulkko leipoi Ruohosten kultille ”totaalitutkinnantapon” 1.11.2021 nälkälakkoni alkamisesta 
seuraavana aamuna, ”joku” poliisista yritti salailla yleisöltä yhdistykseni puhelinnumeroita. Iltalehti 
blurrasi julkisessa nälkälakossa nimeni asunto-autosta, jolla olimme majoituksessa Kauppatorilla 
muka ”yksityisyyteni” suojaamiseksi, vaikka kukaan ei hakeudu keskelle Kauppatoria nälkälakkoon 
saadakseen ”yksityisyyttä”, vaan huomiota. 

19) Minuun kohdistettiin 7.7.2022 lukien LähiTapiolan, ulosottomies Marko Aron ja vouti Juha P. Penttilän 
törkeillä petos- ja virkarikoksilla ja RL 15:9 §:n rikoksilla jäljempänä selvitetty uusi rikollinen 40.000 € 
kostovelkuutusoperaatio, jossa omaisuuttani ja eläkettäni aloitettiin 4 vuoden viiveellä oikeuden 
vahvistamien nollasopimusten vastaisesti ulosmittaamaan 40.000 eurolla, vaikka minulla ei ole 
perintään laitettua ja mitään velkaa LähiTapiolalle ja perintä aloitettiin 7.7.2022 ja sitä jatketaan 
parhaillaan siten, että ”joku” LähiTapiolassa perii 40.000 € olematonta velkaa ja salailee myös 
nimeään eli ”joku” perii minulta 40.000 €  velkaa, vaikka velkaa ei olemassa. Tätä kafkamaisempaa ja 
rikollisempaa perintää tuskin Suomesta löytyy.  

20) UK 2:12 §:n vastainen ulosmittaus on esteellisen Aron ja esteellisen Penttilän törkeä virkarikos ja 
jonkun nimensä salailijan LähiTapiolan koplan ja Jormanaisen törkeä petosrikos. 

21) Minulta salaltaan edelleen, kuka ulosottoperinnän laittoi vireille ja asia laitettiin vireille samana 
päivänä 7.7.2022, jona minulla diagnosoitiin heidän rikoksillaan aiheutettu Raynaud`n henkeä 
uhkaava verisuonivaurio. Kun minulle kirjoitettiin sairaalalähete Lohjan sairaalaan, he laittoivat 
vireille tahallaan uusimman rikollisen 40.000 € kostovelkuutuksen velkuutettuaan minut maksamaan 
palkkaa kotini ja terveyteni ja omaisuuteni tuhoamisesta 200.000 eurolla, velkuutettuaan rikoksillaan 
lapseni 140.000 eurolla ja jatkoivat kidutusrikoksiaan Äijälän, Tuimalan, Sjöholmin, Mäkisen, 
Juntusen, Uskin, Mamian ym. ”kuulusteluilla” ja estivät Aron, Penttilän, Jormanaisen, ”salaisen vireille 
laittajan” rikosten tutkinnan vakiorikoksillaan tutkinnantapoillaan niin, että todisteita 
nollasopimuksista ja mistään muustakaan ei ole käsitelty missään eikä ketään heistä ole kuultu 
rikoksista epäiltyinä. 

22) Lisäksi se Sulkon 1.11.2021 tutkinnantappo ja paljon muutakin näyttää ”kadonneen”, kun olen 
alkanut vaatimaan vastauksia.  
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RIKOSILMOITUS 31  
 
Rikosilmoituksen kohde: Päätösten ”katoileminen” poliisien rekisteristä vastailujen välissä ja 
mielivaltainen laskutus päätöksentekijöiden nimistä riippuen 
 
Olen tässä rikosilmoituksessa kuvattujen törkeiden rikosten uhrina, asiakirjojen pyytäjänä ja tietosuoja-
asetuksen 15 artiklan mukaisena ilmaiseen tiedonsaantiin oikeutettuna heidän rikosten vuoksi 
todisteiden TOD 48A-48J todistamassa lainvastaisessa tilanteessa, jossa 
1) Tutkintasihteeri Mia Oksanen 13.2.2023 postitti  Länsi-Uudenmaan poliisista asiakirjapyyntööni 

ongelmitta ja omalla nimellään Salosen tutkinnantapon eli toimi laillisesti. 
2) Samaan aikaan ”salainen nimensalailija” salailee Äijälän ja Sjöholmin tuotoksia, kiristää minua 

”salapoliisina” tonnin maksuilla ja väittää niiden päätösten laadintapäivän olevan 30.5.2022 ja 
toukokuuta ”loppuvuodeksi” ja kieltäytyy kertomasta, miksi Äijälän ja Sjöholmin minulle 10.10.2022 
postittamia päätöksiä ei löydy Länsi-Uudenmaan vastaukseen lainkaan. 

3) Saan Lounais-Suomen poliisista 20.6.2022 esteellisen Kukon vastauksia, joissa on tuplana osa 
päätöksistä, vain 14 koplan tutkinnantappoa ja osa puuttuu tahallisesti ja leivonta jatkui heti 
20.6.2022 lähetyksen jälkeen Sainion 22.6.2022 ym. ”ratkaisuilla”.  

4) Sitten sain samasta Lounais-Suomen poliisista 30.12.2022 ”laillisuusvalvojan” Mattfolkin vastauksen, 
josta on kadonnut rikosten päätekijän Sulkon 1.11.2021 laatima tutkinnantappo, jossa hän valehtelee 
Ruohosen rikoksia mahdollistaakseen, että en olisi muka esittänyt uusia todisteita 2020 jälkeen. 

5) Siinä valehtelun välissä he tehtailevat tutkinnantappoja lisää ja väärentelivät satoja asiakirjoja. 
6) En ole saanut vastausta 14.1.2020 esittämääni asiakirjapyyntöön ja ainuttakaan esitutkinta-

materiaalia ja tutkintailmoitusta, koska asiakirjojen väärentämisen, salailun ja muun rikollisuuden 
erikoisosaajat lahjuksista tuomittu rikollinen muka-laillisuusvalvojana toimiva poliisilakimies Keijo 
Suuripää, Kimmo Halme, Markku Kukko, Kimmo Markkula, Sulkko ja muut valehtelivat hoitelivat 
tutkintaa ja vastaamattomuutta omissa rikoksissaan. 

7) Länsi-Uudenmaan poliisissa Salosen päätökset näyttävät olevan ilmaisia, mutta Sjöholmin ja Äijälän 
sikailuista joutuu maksamaan esim. tuhat euroa. 

8) Supostakin sain Leppäsen, Peltolan, Vainion ym. törkyviestien kopiot maksutta. Kun pyysin niitä 
rikoksentekoapulaisina toimivilta Helsingin, KRP:n ja Länsi-Uudenmaan poliiseilta, ”salapoliisit” 
alkoivat kiristämään lakiin perustumattomia muka ”sisäministeriön asetuksen” mukaisia maksuja, 
vaikka ainuttakaan asetetukseen perustuvaa laskutusta ei voi toteuttaa ilman 
asetuksenantovaltuutusta, joka pitäisi olla säädettynä perustuslakin ja lakiin.  

9) PL 12 § 2 momentissa ja JulkL:issa ei ole mitään normia, joka mahdollistaisi asetuksien soveltamisen. 
Päinvastoin PL 22 §, PL 106 ja 107 § kieltävät asetuksen soveltamisen.  

10) Lisäksi on selvää, että kun Mattfolk eli Lounais-Suomen poliisi Turussa antaa aineistot ilmaiseksi ja 
laissa säädetyn päätöksen, ei se sama ratkaisu ja aineisto voi KRP:ssä ja Länsi-Uudenmaan 
”salapoliisien” rikoksissa laskutukseksi muuttua eikä aineistojen antamisesta voi kieltäytyä 
sähköpostilla koskaan. Laki ei siis ole erilainen Lohjalla, Helsingissä ja Turussa. Sen sijaan rikokset ovat 
samanlaisia koko poliisiorganisaatiossa (RL 6:5 § 2 mom.)  

11) Salovartion, Mäkisen, Pyykkösen, Sulkon, Kukon, kymmenien poliisien, syyttäjien ym. ”ratkaisuja” 
syntyy kokonaan ilman esitutkinta-aineistoa. Lounais-Suomen poliisin rikolliset elvistelivät jo 2018 
oikeusasiamiehelle, että ovat jo vuosikymmenten perinteenä aina väärentäneet rekistereitään ja 
tehneet muitakin rikoksiaan ”ajan ja paperin säästämiseksi” uhriensa kärsimyksistä ja 
oikeusturvasta piittaamatta. 

12) Myös valtamediasta löytyy uutisia heidän törkeistä rikoksistaan (TOD 47A osat 1-5 ja TOD 50A-50F) 
ja saman Tapio Mäkisen ja Jukka Haaviston rikollisesta valehtelusta, jolla juuri tämä kaksikko leipoi 
Aarniolle tekaistun murhatuomion 15 vuoden viiveellä, valehtelivat Aarnion tontille tunkeutuneiden 
poliisien virkarikossyytteiden estämiseksi 

13) Paavo Myöhäsen, Mäkisen, Äijälän, Sjöholmin, Salosen ja Halmeen kopla junailivat mm. lapsiini 
kohdistetut törkeät rikokset, niiden tutkinnantapot, murhayritykset ja yrittivät (ja yrittävät edelleen) 
saada minut poliisiaseman sisään mukiloitavaksi, lavastettavaksi ja tapettavaksi ja yrittävät sitä 
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tappamistani myös poliisiaseman ulkopuolella, junailevat synttärijuhliin, kiertuille, nettiin, kotiini ja 
kauppareissuille uhkailijat, varkaat (mm. Peltolan) ja kimppuun hyökkääjät.  

 
RIKOSILMOITUS 32 
 
Rikosilmoituksen kohde: väkivaltarikolliseksi ja vainoajaksi lavastaminen 
  
Rikosilmoituksistani (TOD 2A-54F) ja niiden todisteista ilmenee, että minut on yrittänyt leipoa 
väkivaltarikolliseksi ja vainoajaksi olemattomista teoista väärillä ilmiannoillaan vuosikausia satoja kertoja 
1) Ruohonen ja hänen koplansa väärillä ilmiannoillaan vuosia 
2) Leppäsen, Peltolan, Suokaksen ja Vainion kopla väärillä ilmiannoillaan vuosia ja yksi pahimmista 

vainoajistani Mika Leppänen on Sjöholmin, Mamian, Äijälän, Juntusen, Mäkisen ym. avustuksella itse 
kirjallisesti minulle lähettämissään uhkausviesteissä kehunut soittelevansa päivittäin useita 
perättömiä hätäkeskussoittoja ja Mäkinen leipoi tällekin vainoajalleni tutkinnantapon 13.5.2022 
(TOD 4H) 

3) Leppänen, Peltola ja Vainio jatkavat poliisien ja Mäkisen suojeluksessa törkeitä rikoksiaan 
parhaillaan, vaikka heidät on tuomittu vastaavista törkeistä rikoksista useita kertoja (TOD 47D osat 
1-5, Leppäsen tuomiot, TOD 47E ja TOD 47F Peltolan ja Vainion tuomio). Leppänen on mm. aiemmin 
uhannut polttaa entisen seurustelukumppaninsa vanhempien talon ja myöntänyt lähettäneensä 
vainoamalleen toiselle naiselle noin 200 viestiä ja seurailleen uhria kaikkialle ja sama 
Hämeenlinnassa asuva kunnallisvaaleihin osallistunut ja netissä ”Loppu viranomaismielivallalle”-
ryhmän ylläpitäjänä toimiva Mika Leppänen, useista huume- ja väkivaltarikoksista ja törkeistä 
tuhotöistä tuomittu Nicholas Peltola ja velallisen epärehellisyydestä tuomittu Miko Vainio siis 
toimivat Äijälän, Sjöholmin, Mamian, Uskin, Mäkisen, Juntusen, Kohijoen, Salosen, Ventelän, Kukon, 
Sulkon ym. suojatteina 

4) Hellören, Kivikosken, Melakarin, Kettulan ja Väliahon kopla 18.2.2021 tekaistuilla tarinoilla, johon 
Riiali, Kukko, Sulkko, Halme ym. leipoivat sarjatuotantona tutkinnantappoja ja Riiali leipoi Väliaholle 
jopa vuoden viiveellä olemattoman ”päätöksen”, jotta rikolliset eivät joutuisi vastuuseen ja rikosten 
uhrille Wallinille kopla leipoo Riialin, Kempin, Anttilan, Aaltosen, Tuimalan, Pyykkösen ym. virka- ja 
väärennysrikoksilla tekaistua ”vainoamis”-syytettä, jossa ”vainoamiseksi” on määritelty rikollisten 
Profiam Oy:n työntekijöiden arvostelu ja oikeat rikolliset ovat siis ne Profiam Oyn.n työntekijät, 
joiden törkeiden 18.2.2021 rikosten ja muiden vuosia jatkamien rikosten tutkinnat on estetty 
tahallaan todisteita käsittelemättä samojen rikollisten poliisien tutkinnantappojen sarjatuotannolla.   

5) Kimmo Halme, Aleksi Sulkko, Uski, Mäkinen ja tutkinnantappajat päätösperusteluilla 
6) Elokapinalliset 20.6.2021 lukien tehtailemilla perättömillä ilmiannoillaan, joilla valehtelivat minulle 

ja vuonna 2013 syntyneelle lapselleni tapahtumaan olemattomia tekoja (väittivät, että olisin muka 
koko tilaisuuden ajan vaatinut lasta hakkaamaan elokapinallisia ja poliiseja kepeillä ja Suomen lipulla, 
ollut päihtyneiden seurueessa ja lapsi muka jäänyt tai lähes jäänyt kännisten kaatuilevien ukkojen 
alle). Todisteesta TOD 36D (videotallenne 20.6.2021 tapahtumasta) ilmenee, että mitään heidän 
21.6.2021 väärään ilmiantoon kirjoittamaansa tapahtumaa ei ole olemassa. Terhi Suokas, Jen 
Coquelec-nimimerkki, Ruohoset ja 120 NaistenhuoneOriginal-ryhmän postailijaa levittivät 2021 ja 
uudelleen 1.1.2022 lukien ihan samoja perättömiä 21.6.2021 laaditun väärän ilmiannon tietoja ja 
tehtailivat kymmeniä uusia vääriä ilmiantoja vastaavalla tavalla aivan perättömillä tiedoilla. Vaikka 
heidän postaamat tiedot ovat minuun kohdistettu väärä ilmianto, törkeä kunnianloukkaus (joita on 
noin 10.000 kpl), törkeä yksityiselämää loukkaava tiedonlevitys ja olen todisteena olevien 
kuvakaappausten mukaan kaikissa rikoksissa kirjoittelun kohde eli uhri enkä kirjoitusten laatija, 
täysin rikolliset Suokaksen, Ruohosten ym. rikoskumppaneina toimivat poliisit Niina Heikkilä, Taina 
Äijälä, Mats Sjöholm ja hänen pakottamansa poliisi Satu Yli-Hirvelä, Jasper Uski, Jari Tuimala, Robin 
Hulden, Pekka Mujunen vetivät erikoissyyttäjäksi ”jostain ilmaantuneen” Tapio Mäkisen, ”jostain” 
15.6.2022 ”ilmaantuneen” syyttäjä Annukka Juntusen johdolla minuun kohdistettuja kuulusteluja 
väärässä käänteisessä roolissa ja jopa Joensuun poliisissa Ylilauta-sivuston kirjoituksista, joissa olin 
uhri enkä kirjoittaja ja vaikka en ole koskaan edes käynyt Ylilauta-sivustolla.  
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7) Helsinkiläispoliisi Mikko Roth ja ammattivalehtelijana toimiva syyttäjä Jukka Haavisto 27.10.2022 
valehtelullaan Haaviston tutkinnantapon (UUSI TOD 36) leipoivat niin, että myös Roth valehteli 
6.12.2021 tilanteeseen vuoden viiveellä olemattomia tapahtumia välttyäkseen valehtelullaan 
virkarikossyytteeltä, vaikka uhkaili minua väkivallalla ja laittomalla vapaudenriistolla. Haaviston 
päätöksellä syntyy minulle syyteoikeus Rothia vastaa jo sillä perusteella, että rikollinen öykkäripoliisi 
Roth salaili julkisessa virkatehtävässä omaa nimeään, jotta en voisi nostaa hänen rikoksestaan 
asianomistajasyytettä, kun en saisi selville, kuka minuun virkarikoksen kohdistanut poliisi on. Kun 
poliisi seisoo edessäni 6.12.2021 ja yrittää uhkailla putkaan heitolla ilman syytä laittomasti eli 
kohdistaa minuun rikoksen ja rikollista julkisen vallan käyttöä, minun kuuluu tietenkin saada jo 
rikoksen tekohetkellä 6.12.2021 eikä vasta yli vuoden päästä tietää, kuka minuun julkisen vallan 
väärinkäyttöään kohdistaa. Olen tehnyt Rothin ja Haaviston rikoksesta 8.2.2023 myös erillisen 
rikosilmoituksen.  

8) KAIKKI tutkinnantappajat tilanteessa, jossa olen ollut silmittömän sadistisen rikollisuuden, 
nettivainon, kultin, lohjalaisvirkamiesten, viranomaisvainon kohteena vuosien helvetissä, jonka he 
minulle ja perheelleni tahallaan aiheuttivat 

9) Näille ja muille alamaailman suojateilleen, rikollisille tuomareille, rikollisille poliiseille, Penttilälle, 
Arolle, Tainiolle, Rimonille, lohjalaisvirkamiehille, Ruohosten kulttirikollisille ja muille mafiansa 
suojateille poliisit ja syyttäjät leipovat tutkinnantappoja, jotta poliisit ja syyttäjät voivat käyttää näitä 
tuomittuja rikollisia ja tutkinnantapoilla ”syyttömiksi leivottuja rikollisia” minun,  perheeni ja muiden 
uhrien uhkailuun, vainoamiseen ja mihin tahansa rikollisuuteen, jonka tutkinnat systemaattisesti 
estetään jopa heidän tunnustustensa vastaisesti samaan aikaan, kun sama rikollisten poliisien ja 
syyttäjien kopla leipoo minulle (rikollisten uhrille) olemattomien vainoamis- ja tietosuojarikosten 
”kuulusteluja” käänteisesti, vaikka en ole vainonnut ketään eikä totuuden kertominen ja PL 12 §:n 2 
momentin säätämän oikeuden käyttö ole rikokseni lainkaan.  
 

RIKOSILMOITUS 33 
 
Rikosilmoituksen kohde: Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner tutkinnanjohtajana omassa ja koplansa 
rikoksissa ja tutkinnantappo-ohjeet 
 
Tehtyäni 3.1-10.1.2023 ja 8.2.2023 rikosilmoituksen Tannerin, Suomisen ja Virkin yhdessä toteuttamista 
rikoksista (UUSI TOD 34), sain viime lauantaiaamuna 4.3.2023 sähköpostilla taas Helsingin poliisista 
tutkinnantappajilta postia. Heidän 4.3.2023 klo 9.00 ja klo 9.18 Helsingin poliisista saapuneet kaksi viestiä 
ovat uusi kirjallinen näyttö (UUSI TOD 33) Tarmo Tannerin ja jokaisen alla mainitun poliisin 
rikoskumppanuudesta.  
 
Sain klo 9.00 ja 9.18 eli 18 minuutin välein kaksi sähköpostia, josta "tutkinnan" lainvastaisuus ja Tannerin 
esteellisyys tutkinnanjohtajana näkyy tyhmemmällekin. Ensin sain klo 9.00 "esiselvityksessä" olevaa 
rikosasiaa koskevan viestin, jossa rikosilmoitus koskee Tanneria. Sitten se sama rikosasian vastapuoleni 
esteellinen Tanner onkin jo klo 9.18 taas "tutkinnanjohtajana" rikoksessa, joka koskee Tannerin omaa 
ja rikoskumppaneina toimivien poliisien Virkin ja Juha-Matti Suomisen rikosten tutkintaa toisiinsa 
liittyvissä rikoksissa. Tanner, Mäkinen ja muut koplan rikolliset ovat siitä erikoisia ”erikois”-syyttäjä, että 
tutkivat itse omaa rikostaan ja johtavat oman rikoksensa ja rikoskumppaniensa rikosten tutkintaa AINA 
siinä tarkoituksessa, että ei ole tarkoitus koskaan tutkia yhtään mitään, vaan jatkaa ja peitellä valehtelulla 
ja todistelun estämällä verkoston rikollisuutta.  
 
Tätä selvemmin rikollisemmaksi ja erikoisemmaksi pelleilyksi ei enää "erikoissyyttäjänä" toimivan 
Tannerin ja rikoskumppanuus poliisissa voi mennä. Ei sitä muuten voisi "erikois"-syyttäjäksi (=poliisien 
rikoskumppaniksi) päästäkään, koska nämä Tannerin ja Mäkisen kaltaiset rikolliset on nimitetty ja virat 
perustettu juuri tätä rikollista pelleilyä varten. Koska rikollinen pelleily ja esteellisenä käsittely säädetään 
törkeäksi virkarikokseksi, tein jo siitäkin erikseen heti 4.3.2023 samana päivänä rikosilmoituksen, jonka 
tässä nyt toistan. Rikosilmoitus 3.1-6.3.2023 rikoksissa koskee seuraavien poliisien ja syyttäjien 
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tutkinnantappotoimintaa ja rikoskumppanuutta asioissa, joiden viimeisimmät tiedossani olevat jatketun 
rikoksen osateot on tehty tänään ja 4.3.2023 klo 9.00 ja 9.18:  
1) Tarmo Tanner, 2) Jaakko Virkki, 3) Juha-Matti Suominen, 4) Katariina Rinne, 5) Maria Nisula. 

 
Todisteesta TOD 50A näkyy, että poliiseilla ja syyttäjillä salainen muistio 12.12.2018 (laatineet Tomi Vuori 
Helsingin poliisista, nykyinen poliisihallituksen ja sisäministeriön alainen virkamies ja Harri Lindberg 
syyttäjä), jossa ohjeistetaan kaikki tutkinnantapporikokset ja ohjeistetaan tekemään tahallisia 
virkarikoksia, joiden tuotoksia tässä rikosilmoituksessa on näytillä. Lisäksi Mamian, Heikkilän, Äijälän 
ylimielisistä sähköposteista ilmenee heidän saaneen tutkinnanjohtajilta ja syyttäjiltä etukäteen minua, 
lapsiani ja Wallinia koskevat rikoksenteko-ohjeet ja ovat oikeusasiamiehelle kehuneet rikoksillaan 2018. 
Sellaisia ohjeita ei voi olla perustuslain, ETL:n ja lain syyttäjistä mukaan ja siksi niitä kaikkia rikoksia 
koskee kerralla nyt syyttämispakko. 
 
RIKOSILMOITUS 34 
 
Rikosilmoituksen kohde: Tapio ja Mika Mäkisen ja Pasi Kettulan jatkettu rikos 2007-2023,  
rikoksentekijäksi "tilaaminen" ja hakeutuminen sekä varjovalmisteluviestien paljastuminen Turun 
HO:n (Palaja) ja lapseni velkuuttaneiden rikollisten tuomarien välillä 
 
Todisteista UUSI TOD 26 osa 1-2 selviää, että KAIKKI törkeät rikokset on toteutettu RL 6:5 §:n 2 

momentin verkostossa tahallaan ja myös sadistisina lapsiini kohdistettuina rikoksina ja 

kostovelkuutuksina tahallaan ja ihan samat naamat (Kettula, Mäkinen, Saksa ym.) toteuttavat rikoksiaan 

vuosikymmenistä toisiin ja heidät voi ”tilata” minne tahansa verkosto tarvitsee valehtelemaan miten 

sikailutyylillä tahansa ”kohtuullisuudesta”, ”laillisuudesta”, ”esteettömyydestä” jne. Näin lapsiini 

kohdistetut törkeät rikokset toteutettiin ja minua yritettiin kostovelkuuttaa jo 2002 lukien virkamafia-

verkoston varjovalmisteluissa etukäteen sovituilla rikoksilla:   

Lapsillani oli vireillä tietosuoja-asia, jossa heidän korvausoikeutensa ja uhrin asemansa poikkeuksellisen          

törkeiden virkarikosten ja salassapitorikosten uhreina oli selvä. Heidän potilastietonsa ja uskonnon  

tietoja oli tahallaan levitelty lohjalaisvirkamiesten rikoksilla Lohjan kaupungin nettisivuilla. EU-komissio ja 

Etelä-Suomen lääninhallitus (nyk. AVI) oli todennut lasteni korvausoikeuden. Kun arvostelin aiheellisesti 

KäT Kirsti Hakolan ja laamanni Braxin täysin rikollista toimintaa, kostona lasteni korvaukset estettiin, 

oikeudenkäynti estettiin, todisteiden käsittely estettiin, lapseni avustaja poistettiin ja Hakola, Brax, Turun 

HO:n entinen presidentti Antero Palaja, VarsKäO:n KäT Kettula, VarsKäO:n KäT Pekka Aaltonen ja 

VarsKäO:n KäT Mika Mäkinen sopivat salaisissa varjoprosesseissa rikoksista, joilla laillinen oikeudenkäynti 

estettiin ja lapseni kostona velkuutettiin muka ”kohtuullisesti” maksamaan virkamiesten rikoksista 

palkkaa 140.000 euroa ja minun velkuuttamistani yritettiin kostona Hakolan 17.10.2007 toteuttamilla 

rikoksilla. Rikosten toteutus aloitettiin 2007 Mäkisen ja Kettulan ”esteettömyys”-valehtelulla. 

Käytettyäni tarkastusoikeutta 17.10.2007 rikollinen velkuutuksen toteuttaja ja poliisirikosverkosto estivät 

tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuttani yhtä laittomasti kuin mitä rikosta aivan samat rikolliset (mm. Kettula) 

hakeutuivat ”hoitelemaan” jälleen ”esteettömyysvalehtelulla” ja Mäkinen hakeutumalla ”käsittelemään” 

asiaa R 22/4608 ikään kuin ketään esteetöntä ei olisi isossa VarsKäO:n oikeuslaitoksessa.  

Esteellisenä käsittely ja esteettömäksi valehtelu on jo sinänsä RL 40 luvun virkarikos. Lisäksi koko muukin 

operaatio lapsiini ja minuun kohdistetussa operaatiossa perustuu törkeisiin sadistisiin rikoksiin, joita 

toteuttavat RL 6:5 §:n 2 momentin verkoston samat tuomarit, poliisit, asianajajat (mm. Saksa) ja 

virkamiehet vuosikymmenistä toiseen ja estävät jokaisen verkoston rikoksen tutkintaa ja toteuttavat 

sadistisia kostovelkuutusoperaatioita ja henkirikosten yrityksiä ja kaikkia tässä lausumassa kuvattuja 

rikoksia. Sain lapsiini kohdistettujen Kettulan, Hakolan, Braxin, Aaltosen ym. toteuttamien rikosten jälkeen 

haltuuni meiltä (aivan samanlaisilla 2007-2010 rikoksilla kuin 2019-2023 rikokset ovat toteutuksissa) 
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salatun kirjeenvaihdon, jossa KAIKKI Länsi-Uudenmaan KäO:n tuomarit (myös lapseni rikollisen 

raukkamaisen 100.000 euron velkuutuksen tahallaan toteuttanut Hakola) olivat kirjallisesti salaa 

tunnustaneet ja myöntäneet olevansa esteellisiä 27.8.2007 lukien. 

KäT Mäkinen ja KäT Kettula sopivat em. rikollisten valehtelijoiden ja Palajan kanssa siitä, että  

1) Kettula esti Braxin jutun käsittelyn täysin rikollisella ”edunvalvonta”-operaatiolla ja valehteli 

julkista vihamiestämme Saksaa rikoksen toteuttamiseksi ”esteettömäksi”. 

2) Mäkinen laati 3.9.2007 tahallaan valheellisen päätöksen, jossa valehteli rikoksen toteuttamiseksi 

Hakolaa ”esteettömäksi”, vaikka Hakolaa ja muita em. tuomareita koskeva virkarikossyyte oli 

Mäkisen tieten vireillä 27.8.2007 lukien. 

3) Tämän jälkeen myös virkarikossyytteiden käsittely Turun HO:ssa 2007-2010 estettiin tuomarien 

tunnustusten vastaisesti ketään kuulematta ja kirjaamalla Turun HO:ssa tuomarien virkarikosjutut 

”valitusasioiksi” eli R-asiana ensiasteena HO:ssa käsiteltävät asianomistajasyytteet 

”valitusasioiksi” tuomarien rikosten mahdollistamiseksi ja rikosasioiden ”häivyttämiseksi” 

4) Sama rekisterimerkintärikos, törkeä virkarikos ja törkeä väärentämis- ja petosrikos jatkuu edelleen 

2023. 

Ei siis ole ”sattumaa”, että  

1) samat tilausrikolliset KäT Kettula ja KäT Mäkinen ovat ”ilmaantuneet” näitä uusia rikoksiaan ja 

valehteluitaan jälleen ”tilausrikollisina” toteuttamaan VarsKäO:ssa 2021-2023 Juntikan, Riialin, 

Ilmasen, Väliahon ym. apureina 

2) samat Saksa, Kettula ym. pyörivät edelleen törkeitä rikoksia toteuttamassa poliisien suojeluksessa 

3) ”olemattomuudesta” syntyy Väliaholle Riialin 13.6.2022 valehtelulla olemattomia päätöksiä 

4) Juntikan, Ilmasen valehtelulla koplan varjoviestintää valehdellaan olemattomaksi 

5) kaikkia rikollisia valehtelevat ”esteettömäksi” Kettula ja muut rikolliset aivan itse rikollisverkoston 

vakiorikollisen Kettulan ym. uusilla rikoksilla. 

Toimitan paljastuneen aiemman varjoviestinnän myös tässä asiassa kirjalliseksi todisteeksi ja se 

yksiselitteisesti todistaa myös vuonna 2023 tässä asiassa  

1) Kettulan ja koko koplan esteellisiksi ja rikoskumppaneiksi 

2) Koko rikosketjun törkeäksi jatketuksi rikokseksi, joka on kohdistettu järjestäytyneenä oikeus-, poliisi-

ja syyttäjälaitoksessa toimivan rikollisverkoston törkeäksi rikollisuudeksi, jota on systemaattisesti 

kohdistettu minuun, kaikkiin 7 lapseeni, Walliniin, testamenttiriidan kantajiin, Wallinin lapsiin ja 

assistenttiin ja avustajaamme oikeudenkäytössä kuultaviin kohdistettuna rikollisuutena (RL 8:2 § 2 

mom., RL 15:9 §, RL 6:5 § 2 mom.) 

3) Mikään rikos 2001-2023 ei ole toteutettu vahingossa. 

 
RIKOSILMOITUS 35  
 
Rikosilmoituksen kohde: Esteellisenä käsittelyn tahallinen jatkaminen törkeänä virkarikoksena, 
syrjintä ja RL 15:9 §:n rikosten kokonaisuus 
 
Esteellisenä käsittely on törkeä virkarikos. Jokainen ”kuulusteluja” ja tutkinnantappoja toteuttanut on 

ollut ja on edelleen asianosaisasemassa eli esteellinen. He ovat jatkaneet rikoksiaan tahallaan tietoisena 

viestieni ja vireille tulotietojen perusteella asianosaisasemastaan ja vielä monistaneet rikoksiaan ja 

ryhtyneet erityisesti toteuttamaan virkarikoksia, joiden tarkoituksena ja ajoituksilla on vaikuttaa RL 15:9 

§:n painostus- ja uhkailurikoksilla oikeudenkäyntien ja rikosprosessien kulkuun vääristävästi, estää 

tahallaan asianomistajasyytteiden ajamista ja todisteluamme kaikissa asioissa ja kostoluonteisten uhrien 
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velkuutusten toteutukset rikollisin menetelmin. Nyt tämän rikosilmoitukseni perusteella verkoston kaikki 

rikokset tulee tutkia pohjamutia myöten ja verkostolla on valtava uhrimäärä.  

Rikokset ja niiden jatkaminen ovat törkeitä ja alleviivaten suunnitelmallisia ja tahallisia, koska 

1) OTT Kavonius on useilla viesteillä vaatinut lopettamaan RL 15:9 §:n rikokset ja vaatinut, että 

testamenttiriidan todistajiin ei kohdisteta poliisien ja koplan painostus- ja uhkailutoimia kesken 

oikeudenkäynnin (vrt. esim. TOD 3D) 

2) RL 15:9 §:n rikoksia on massiivinen määrä kaikissa lasteni, minun, Wallinin oikeudenkäynneissä ja 

rikosasioissa jokaisessa käsittelyvaiheessa. 

3) Ratkaisut perustuvat rikolliseen valehteluun ja väärentämiseen ja epänormaaliin todisteiden 

estämiseen ja muuhun varjovalmisteluissa sovittuun törkeään rikollisuuteen. 

4) Verkostossa on Terhi Suokaksen, Ruohosen, Leppäsen, Peltolan kaltaisia toimijoita, jotka 

soittelevat etukäteen ”oma poliisi”-verkostolleen, kun syntyy tarve ”leipoa rikoksia” verkoston 

uhreille ja leivonnaisista sovitaan puhelimessa ja varjovalmisteluissa etukäteen (vrt. esim. TOD 39H 

Terhi Suokaksen soitot poliisikavereilleen ja ilakointi etukäteen Pauliina Galkinin, Outi-Maria 

Parviaisen ja muiden NaistenhuoneOriginal-ryhmän rikoskumppaneiden  kanssa, että ”Täähän meni 

ihan vitun hienosti”) 

5) Rikolliset poliisit väärentävät laajasti esitutkintamateriaalia, valehtelevat rikoskumppanuusverkoston 

tuomareille jälkikäteen olemattomia päätöksiä ja poistelevat todistelua ja jopa omia päätöksiään 

”katoilee” poliisin rekisteristä, kun alkaa käry käymään virkarikollisessa valehtelussa. 

Todisteista UUSI TOD 30 osat 1-3 ilmenee, että olen nostanut 2021-2022 asianomistajasyytteet itse ja 

yhdessä Wallinin kanssa ROL 14:1 §:n säätämänä oikeutena, jonka käyttäminen ei tietenkään ole 

rikoksemme, mutta sen oikeussuojakeinon estämisyritykset esteellisten poliisien, syyttäjien ja 

vastapuoltemme väärillä ilmiannoilla ja ”kuulusteluillamme” ovat RL 15:9 §:n mukaisia ja muita heidän 

rikoksiaan. Olen nostanut seuraavat asianomistajasyytteet (UUSI TOD 30 osat 1-3) itse ja yhdessä Wallinin 

kanssa ROL 14:1 §:n säätämänä oikeutena: 

1) Asianomistajasyyte ja korvausvaatimus 14.9.2021 (R 21/3900), jossa syytettynä ja vastaajana Juha 

Ruohonen ja asianomistaja Jaana Kavonius  

2) Asianomistajasyyte ja korvausvaatimus 17.11.2022 (R 22/4608), jossa syytettyinä ja vastaajina Lise-

Lotte Hellöre, Tarja Melakari, Mikko Ailoranta, Sanna Skomars, AA Mika Kivikoski, vastaajina myös 

Profiam Sosiaalipalvelut Oy ja asianajotoimisto Haavisto & Kivikoski Oy ja asianomistajina Jaana 

Kavonius ja Matti Wallin 

3) Asianomistajasyyte ja korvausvaatimus 12.2.2023, jossa syytettyinä ja vastaajina Juha, Susanna, Lauri, 

Monika, Hanna ja Elina Ruohonen, Jukka Ritvanen ja AA Kroneld-Virtanen, vastaajana myös 

asianajotoimisto Kroneld Oy ja asianomistaja Jaana Kavonius.  

Lisäksi nostamme Wallinin kanssa asianomistajasyytteet haastehakemuksen LIITE 2-asiakirjassa 

luetteloituja poliiseja ja syyttäjiä vastaan, erillisessä HO:lle toimittamassani lausumassa mainittuja 

rikokseen syyllistyneitä tuomareita vastaan, Ruohosen kultin rikoksissa rikoskumppaneina toimineita 

Nicholas Peltolaa, Terhi Suokasta, Mika Leppästä, Pontus Baarmania, Ranan Rimonia ja RL 6:5 §:n 2 

momentin  rikollisverkostoon kuuluvia 22.4.2022 laatimassani asiakirjassa luetteloituja tuomareita ja 

verkoston muita jäseniä vastaan. Julkistan koko rikollisverkoston törkeiden rikosten todisteet.   

Poliisit ja syyttäjät LIITE2-asiakirjan listassa ja KAIKKI Ruohosten kultin, Peltolan, Leppäsen, Suokaksen, 
tuomarien, asianajajien, LP Vahinkosaneerauksen, AVI:n virkamiesten, vouti Penttilän, ulosottomies 
Aron, Jani Jormanaisen, Mikael Walveen, poliisien ja syyttäjien törkeiden rikosten tutkintoja estäneet ovat 
virkamafia-rikollisverkoston jäseniä. Juuri siksi vain heidän verkostonsa jäsenet aina hakeutuvat rikollisia 
tutkinnantappoja ja RL 15:9 §:n kieltämiä rikollisia kuulusteluja toteuttamaan.  
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Todisteista TOD 3A, TOD 3B, TOD 3C ja TOD 3D ilmenee, että Kasvihuoneilmiön varatoimitusjohtaja ja 
OTT Kavonius ovat jo 7.1.2019 ja 20.4.2019 vaatineet tutkinnan siirtämistä KRP:lle poliisien ja Ruohosten 
rikoskoplan törkeän rikollisuuden lopettamiseksi. Siirto estettiin KRP:ssä tahallaan, koska useita KRP:n 
poliiseja on sekaantunut ja osallistunut laajaan huume-, petos- ja virkarikollisuuteen ja 
taideväärennösjutussa vastaavien ”leivottujen” tuomioiden ja rikollisten tutkinnantappojen toteutuksiin.  
 
Tutkinnan sijaan verkostolle tuli kiire salailla rikoksiaan ja aloittaa minuun kohdistettu massiivinen 
rikollisuus RL 15:9 §:n rikoksilla eli alistaa minut, läheiseni, Wallin ja Palosen omaiset 10.000 törkeälle 
rikokselle, mielipuolisille rikollisille kostovelkuutuksille, vainoille, tilatulle väkivallalle, murhayrityksille, 
kidutukselle mielipuolisessa ”leivomme oikeusturvakeinosi rikokseksi” -kuulusteluille ja tekaistujen 
syytteiden ja lisäkostovelkuutusten leivonnalle siten, että kopla aloitti leipomaan minulle 4 vuoden 
viiveellä myös tekaistua ulosottovelkaa 40.000 € lisää 7.7.2022 ”jonkun” nimensä salailijan vireille 
laittamalla ulosottomies Aron ja vouti Penttilän kanssa sopimallaan rikoksella oikeuden kolmen 
lainvoimaisen nollasopimuksen vastaisesti eli vaikka ulosottokaaren 2:12 § mukainen 
täytäntöönpanoperuste (oikeuden vahvistama lainvoimainen sopimus) todistaa, että velkani on nolla 
euroa. 
 
Lisäksi tässä ” velkomuksessa” on sekin erikoisuus, että sitä perii LähiTapiolaEtelä rikoskumppaneina 
toimivien ulosottomies Aron ja vouti Juha P. Penttilän kanssa sellaisten oikeuden päätösten 
perusteella, joissa LähiTapiolaEtelä ei ollut osapuolena lainkaan ja vaikka minua ei ole velvoitettu 
eurollakaan maksamaan mitään LähiTapiolaEtelälle eikä kumpikaan päätös koske LähiEtelää lainkaan.   
 
Ulosottokaari 2:12 § säätää: ”Sovinto, jonka tuomioistuin on vahvistanut, pannaan täytäntöön kuten 
lainvoimainen tuomio.” Olin tehnyt kirjalliset oikeudenkäyntikulujen nollasopimukset LP Vahinko-
saneerauksen, Jormanaisen, AA Pontus Baarmanin, AA Heikki Saksan, AA Jarmo Henrikssonin ja 
LähiTapiolan kanssa 14.2.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 ja 1.6.2020. Niistä 14.2.2019 ja 19.12.2019 tehty 
LähiTapiolaEtelän sopimus on oikeuden vahvistama. LähiTapiolassa ”joku” nimeään salaileva taho sopi 
Aron ja Penttilän kanssa rikoksesta, jolla oikeuden lainvoimaisen päätöksen vastainen 40.000 € 
velkuutus laitettiin tahallaan vireille osana muuta 4.6.2021 jälkeen (kultin oikeudenkäyntihäviön) 
aloitettua minuun kohdistettua silmitöntä RL 15:9 §:n rikollisuutta ja vaikka minulla ei siis ole 14.2.2019 
ja 19.12.2019 NOLLAsopimusten ja niitä koskevien lainvoimaisten oikeuden päätösten vuoksi velkaa 
euroakaan.  
 
Rikollinen ulosmittaus yhtenä RL 15:9 §:n kostotoimena käynnistettiin niin, että 
1) UK 2:12 §:n vastainen ulosmittaus on Aron, Penttilän törkeä virkarikos ja jonkun nimensä salailijan 

LähiTapiolan koplan ja Jormanaisen törkeä petosrikos. 
2) Minulta salaltaan edelleen, kuka asian laittoi vireille ja asia laitettiin vireille samana päivänä 7.7.2022, 

jona minulla diagnosoitiin heidän rikoksillaan aiheutettu Raynaud`n henkeä uhkaava verisuonivaurio. 
Kun minulle kirjoitettiin sairaalalähete Lohjan sairaalaan, he laittoivat vireille uusimman rikollisen 
kostovelkuutuksen, jatkoivat kidutusrikoksiaan Äijälän, Tuimalan, Sjöholmin, Mäkisen, Juntusen, 
Uskin, Mamian ym. ”kuulusteluilla” ja estivät Aron, Penttilän, Jormanaisen, ”salaisen vireille laittajan” 
rikosten tutkinnan vakiorikoksillaan tutkinnantapoillaan. 

3) Rikolliset poliisit, Aro ja Penttilä sopivat verkoston tuomaririkollisten kanssa kanteiden, 
ulosottovalitusten ja kaikkien oikeussuojakeinojen estämisestä, mikä hoideltiin 
”oikeudenkäynneissä”, joiden pitäminen estettiin. 

4) Todisteluja ei siis käsitelty missään eikä oikeuden istuntoja ja Penttilän, Aron, Jormanaisen ja 
”salaisen velkojani” kuulusteluja järjestetty missään, jotta olematon 40.000 € velka, olematon 
lapsilleni vastaavilla rikoksilla junailtu muka ”kohtuullinen” täysin perusteeton 140.000 € velka 
minulle Baarmanin, Kempin, Nurmen, Jormanaisen, Walveen, Saksan, Rimonin, Henrikssonin, 
Mäkisen ja LähiTapiolan rikoskoplan junailema 200.000 € velka eli verkoston rikollisten valtavat 
rikoshyödyt pysyivät heidän rikoksillaan voimassa lainvoimaisten nollasopimusten ja muiden 
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todisteiden vastaisesti väkisin nimenomaan estämällä aineiston käsittely 2001-2023 jokaisessa 
vaiheessa ja kaikki oikeussuojakeinot. 

5) Samaan aikaan kopla jatkoi tutkinnantappopalveluaan laajalle rikollisverkostolleen ja toteutti 
terveyteni tuhoamista, henkirikosten yrityksiä, raakaa väkivaltaa ja kidutusrikoksiaan  ja käynnisti 
ja tehtaili kymmeniä tekaistuja kuulustelukutsuja ja ”kuulustelujaan” 

• aina alle vuorokaudessa rikoskumppaniensa väärien ilmiantojen saapumisesta (syrjintä myös 
jonottavien muiden ihmisten oikeuksia loukaten) 

• heti, kun laitoin asianomistajasyytteet vireille 

• ajoittamalla niitä kulttijohtajarikoskumppanin Juha Ruohosen kanssa sovitulla tavalla kiireellä 
heidän 4.6.2021 oikeudenkäyntihäviön jälkeiseen aikaan ennen elokuussa 2023 alkavaa 
testamenttiriidan oikeuskäsittelyä. 

6) Oikeat rikolliset eivät joutuneet yhteenkään kuulusteluun millään rikosnäytöllä, koska verkoston 
poliisit, syyttäjät, tuomarit, Aro, Penttilä olivat niitä törkeitä rikoksia itse mukana aktiivisesti 
toteuttamassa.  

7) Penttilä ja Aro kuittasivat myös provisiot rikoksillaan ulosmittaamastaan Baarmanin, Saksan, 
Jormanaisen ja LähiTapiolan rikoshyödystä.  

 
Se, että yhtään ”normaalia” poliisia ja syyttäjää ei ole ollut laatimassa ainuttakaan päätöstä asiassa, 
näkyy suoraan tämän rikosasian todisteena olevista tutkinnantappojen sadoista päätöksistä ja niiden 
syntytavasta:  
1) Päätöksissä esiintyy VAIN heidän oman rikollisverkostonsa jäseniä täysin laittomien valehteluun 

perustuvien päätösten laatijoina eli tutkinnantapettavat asiat käyvät ottamassa käsittelyynsä AINA 
tämän rikollisen poliisi- ja syyttäjäverkoston jäsenet.  

2) Viimeksi 6.3.2023 sain tiedon siitä, että Kukon rikolliseen käsittelyyn oli siirretty Kukon uhrin Kim 
Koskisen asia ja jouluvainojen yhden uhrin Ville Lahti-Nuuttilan tutkinnantappoja on leiponut 
sarjatuotantona Jasper Uski, joka on leiponut tutkinnantappoja muillekin viranomaisvainojen 
kohteille Kukon, Riialin, Sainioiden ym. ringissä ja kopla myös väärentää esitutkintamateriaalia 
leipoakseen etukäteen päätetyille uhreilleen kostovelkuutuksia ja tekaistuja syytteitä ja tuomioita, 
jotka syntyvät todistelu estämällä ja oikeiden rikosten tutkinnat estämällä. 

3) Kaikki Wallinin ja minun vireille laittamat asiat on tutkinnantapettu aina esteellisten (rikosilmoitusten 
kohteiden) Kukon, Riialin, Sainion, Äijälän, Sjöholmin, Mamian, Uskin, Heikkilän, Merja Laitisen, Rauli 
Salosen ym. törkeillä virkarikoksilla. 

4) Jokainen päätös ja kuulustelu on toteutettu rikollisella tavalla todistelun käsittely etukäteen 
tahallaan estämällä 

5) Virkarikosten törkeys näkyy epänormaalien tutkinnantappojen järjettömästä määrästä ja siitä, että 
pelkästään Kukon tehtaan tutkinnantappoja on Mattfolkin viestissä 60 kpl yhdessä asiassa ja 
yhteensä vuosina 2001-2023 tutkinnantappoja on tuhansia ja jokainen niistä leivottu todistelu 
kokonaan tahallaan estämällä, aineistoja edes lukematta ja kirjaamatta  ja nyt Länsi-Uudenmaan, 
Helsingin ja KRP:n poliisiorganisaatiossa ja Suuripään muka-laillisuusvalvonnassa on sitten 14.1.2020 
lukien ensin salailtu KAIKKIA heidän leivonnaisiaan eli omia laillisia päätöksiään minulta itseltäni, OTT 
Kavoniukselta ja lapsiltani ja uutena ”temppuna” heidän rikoskoplansa on keksinyt ”sisäministeriön 
asetukseen” muka perustuvan laskutuskiristyksen estääkseen sikailullaan minua saamasta haltuuni 
vuosien 2001-2023 rikollisesta tutkinnasta ja syyteharkinnasta ainuttakaan asiakirjaa omassa 
asiassani, vaikka ne on kuulunut antaa vuosia sitten. 

6) Salovartion ym. ”ratkaisuja” on syntynyt kokonaan irrallaan esitutkintamateriaalista lukematta 
ainuttakaan asiakirjaa eikä syyttäjä tietenkään saa omissa nimissään laatia päätöksiä ja sisällyttää 
niihin harhaanjohtavasti muka ”omia” johtopäätöksiään asiassa, jossa syyttäjälle eivät ole Sjöholm, 
Mamia ja kukaan muukaan toimittaneet lainkaan ratkaistavan asian mitään materiaalia. 

 
Kun aloitin paljastamaan poliisien rikollista toimintaa ja kultin rikoksia, kaikki rikoksiin itse sekaantuneet 
ja niiden toteutuksiin osallistuneet poliisit, syyttäjät, vouti Penttilä, ulosottomies Aro, Nurmi, Kemppi, 
Baarman, Saksa, Ruohoset, Suokas ym. sopivat uusista minuun, lapseeni ja Walliniin kohdistetuista 
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törkeistä rikoksista. Niiden olennaisena osana he alkoivat ajoittamaan keskellä asianomistajasyytteitä ja 
testamenttiriidan valitusta minuun ja Walliniin kohdistettuja tekaistuja kuulusteluja, joissa juuri niiden 
laillisten oikeussuojakeinojen estämiseksi ”rikoksina” minulle ja Wallinille postitetuissa kutsuissa oli 
määritelty laissa säädettyjen oikeussuojakeinojen käyttö heitä itseään vastaan.  
 
EIS 1, 7, 13, 14, 17-18 artiklat, PL 2 § 3 momentti, PL 8 § ja PL 22 § kieltävät jokaisen heidän 
tutkinnantapponsa ja kieltävät jokaisen minuun ja Walliniin kohdistetun kuulustelun ja rikosepäilyt 
teoistamme, koska minun ja Wallinin teot eivät ole rikoksia meidän eikä kenenkään tekeminä Suomessa 
ja oikeussuojakeinojen määrittely rikoksiksi ylittää heidän harkintavaltansa. 
 
Kaikki tässä rikosilmoituksessa kuvatut rikokset ovat tekotavaltaan törkeitä, kaikki kohdistettu minuun, 
lapsiini, assistenttiini, Walliniin, hänen lapsiinsa, Elisa Paloseen ja hänen omaisiinsa RL 15:9 §:n ja RL 6 :5 
§:n 2 momentin rikoksina: 
1) Minuun ja lapsiini kohdistetut murhayritykset, raaka väkivalta ja niiden tutkinnan estäminen 
2) Kostovelkuutukset ja niiden toteutuksista sopiminen varjovalmisteluissa ja tutkintojen estäminen 
3) Sadat väärät ilmiannot ja niiden tutkimisen estäminen 
4) Kaikki minuun ja Walliniin kohdistetut kuulustelut ja niiden ajoitukset 
5) Tekaistun lisäkostovelkuutuksen aloitus 7.7.2022 ja sen ajoitus 
6) Assistenttiini, Walliniin, hänen lapsiinsa, Palosen omaisiin, Paloseen hänen eläessään ja jopa 

kuolemansa jälkeen kohdistetut törkeät rikokset ja niiden tutkinnan estäminen 
7) Kaikki tässä ja muissa rikosilmoituksissa kuvaamani verkoston rikokset 
 
ETL 3:3 § (Esitutkinnan toimittaminen) 

”Esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten 

on syytä epäillä, että rikos on tehty. 

Ennen esitutkinnan aloittamista esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa selvitettävä 1 momentissa 

tarkoitettuun rikosepäilyyn liittyvät seikat erityisesti siten, että ketään ei aiheettomasti aseteta rikoksesta 

epäillyn asemaan ja että asian sitä edellyttäessä voidaan tehdä 9 §:n 1 momentissa tai 10 §:n 1 

momentissa tarkoitettu ratkaisu esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Esitutkinnan aloittamista 

edeltäviin toimenpiteisiin sovelletaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä. 

Tutkinnanjohtaja päättää tarvittaessa siitä, toimitetaanko esitutkinta, ja päätöksen tekemiseen 

mahdollisesti tarvittavien seikkojen selvittämisestä. Asian selvittämiseksi tarpeellisiin 

esitutkintatoimenpiteisiin saadaan ryhtyä ennen tutkinnanjohtajan päätöstä.” 

Kopla toteuttaa rikoksiaan käänteisesti: 
1) Poliisit ja syyttäjät ovat tahallaan auttaneet törkeiden rikosten toteutuksissa ja rikoshyötyjen 

hankinnassa ja tutkinnantapot on tehty palveluksina rikollisille ja rikosten tahalliseksi 
mahdollistamiseksi  

2) Kostovelkuutukset, jatkuvat väärät ilmiannot, niiden perusteella käynnistetyt olemattomien 
rikosteni kuulustelut rikollisin menetelmin on toteutettu tahallaan samalla motiivilla. 

3) Puolustautuminen on estetty, esteelliset hirviöt ovat toteuttaneet maksimaalista sadistista kidutusta 
ja pyrkineet tappamiseeni. 

4) Heidän tutkinnoissaan ja ulosmittauksissaan omaisuuttani on ryöstetty, kotini tuhottu maan tasalle, 
minulle, lapsilleni ja Wallinille leivottu äärimmäisen sadistisilla rikoksilla täysin aiheettomia valtavia 
velkoja, korvauksemme on estetty mahdollistamalla tutkinnantapoilla vuosia verkoston rikollisille 
Baarmanille, Henrikssonille, Suvekselle, Saksalle, Jormanaiselle, Walveelle, LähiTapiolan 
petosverkostolle ja kultille törkeitä petoksia, salassapitorikoksia, lapseni hakkauttamista, yliajoja, 
minun hakkauttamiseni velkuutusrikosten toteutuksissa, törkeitä kunnianloukkauksia, väärennyksiä, 
salassapitorikoksia. 
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5) Vain minä ja Wallin eli uhrit on tahallaan otettu mielipuolisten ”kuulustelujen” ja leipomisten 
kohteeksi ja oikeista rikollisista pyritään leipomaan ”uhreja” ja uhreista lisärahastuskohteita 
rikollisille keinolla millä hyvänsä ja tarvittaessa esitutkintamateriaalia väärentämällä. 

6) Näissä ”tutkinnoissa” oikeiden rikosten tutkintoja emme saaneet käynnistymään millään näytöllä ja 
rikolliset saivat AINA alle vuorokaudessa käyntiin rikollisten poliisien varjovalmisteluissa sovitut 
olemattomien rikosten kuulustelut. 

7) Rikollisten poliisien, syyttäjien ja muiden verkoston rikollisten prosesseissa minun haukkumiseni 
huoraksi, mielisairaaksi, murtovarkaaksi, raiskauskehotukset ja jatkuvat murhayritykset, 
väärentäminen, salassapito-, petos- ja virkarikokset ja kotini ja terveyteni tuhoaminen 
suojaamattomilla piikkauksissa ja muut törkeät rikokset leivottiin ”laillisuudeksi” koplan 
tutkinnantapoilla ja asianomistajasyytteiden ja muiden laillisten tekojen toteutuksia leivotaan 
minulle ja Wallinille ”rikokseksi” verkoston ”kuulusteluilla”, asian R 22/2264 syytteellä 
esitutkintamateriaalia väärentämällä, todistelu estämällä, hakkaamisella ja sieppauksilla uhkaamalla 
ja muilla törkeillä virkarikoksilla, RL 6:5 §:n 2 momentin ja RL 15:9 §:n rikoksilla. 

8) Kaikkia rikoksia on toteutettu törkeän petos- ja virkarikoksen teonkuvauksen mukaisen taloudellisen 
ja muun valtavan rikoshyödyn hankkimiseksi, rikosvahingon aiheuttamiseksi ja jokainen rikos on 
kohdistettu ja toteutettu RL 15:9 §:n mukaisella motiivilla ja asemassa eli oikeudenkäytössä 
kuultavan uhkaamisena ja verkoston rikos- ja korvausvastuun estämiseksi, kymmenien tuhansien 
törkeiden rikosten tahalliseksi mahdollistamiseksi ja valtavien vahinkojen tahalliseksi 
aiheuttamiseksi minulle, lapsilleni, Wallinille ja muille uhreille. 

9) Verkoston poliisit, syyttäjät, tuomarit, lohjalaisvirkamiehet, Aro, Penttilä, Ruohoset, Kemppi, Nurmi, 
Baarman, Saksa ym. alkoivat rikoskumppaneina kohdistamaan minuun ja muihin oikeudenkäytössä 
kuultaviin RL 15:9 §:n säätämää rikollisuutta, joiden osana minulle on systemaattisesti "leivottu 
rikosta" ja tehtailtu olemattomien rikosten kuulustelukutsuja.  

10) ”Jouluvainojen” ja ”juhannusvainojen” kuulustelukutsuja on postitettu mm.  
11) aivan saman Ruohosten prosessipetoksia mahdollistaneen Pekka Mujusen tekstiviesteillä 

• Wallinille leivotun syytteen väärennysrikoksiin osallistuneen Jari Tuimalan tekstiviesteillä 

• 9-vuotiaan lapseni hakkauttamista rehtori Pirjo Uutela-Moranderin rikoskumppanina 
mahdollistaneen Robin Huldenin operaationa 

• Ruohosten rikoksia mahdollistaneiden Niina Heikkilän, Mats Sjöholmin, Tapio Mäkisen, Simo 
Mamian ym. rikoksilla.  

12) Mats Sjöholm, Jari Tuimala, Taina Äijälä, Robin Hulden ja Simo Mamia toteuttavat minuun 
kohdistuvia "kuulustelukutsuja" olemattomista rikoksista ja ajoittavat niitä sairauslomille ja kaikille 
loma- ja juhlapäiville tahallaan uhkaillakseen, painostaakseen, kiduttaakseen minua, tappaakseen 
minut ja toimivat "tutkinnanjohtajina" ja "tutkijoina" omissa rikoksissaan.   

 
Lakeihin ja todisteisiin nähden käänteinen tutkinnantappotoiminta, olemattomien rikosten kuulustelut, 
minuun ETL 3:3 §:n, PL:n ja EIS:n vastaisesti kohdistetut perusteettomat rikosepäilyt, esiselvitysvaiheen 
ohittaminen jokaisen ”pikakuulustelun” käynnistyksissä ja jokainen tässä ja muissa rikosilmoituksissa 
yksilöimäni heidän rikoksensa on myös RL 11:11 §:n säätämää syrjintää ja RL 15:9 §:n rikos.  
 
RIKOSILMOITUS 36 
 
Rikosilmoituksen kohde: Vieraannuttamisrikollisuus sekä ”leipomisen” ja viranomaisrikollisuuden 
valtava uhrimäärä  
 
Kim Koskinen, Ville Lahti-Nuuttila ja Matti Wallin ovat kaikki Kukon, Riialin, Sulkon, Mamian, Sjöholmin, 
Äijälän ja muiden tässä rikosilmoituksessa kuvatun verkoston poliisien rikosten uhreja. Lahti-Nuuttila 
napattiin kotoaan juuri ennen joulua koplan poliisien mielipuolisten lavastusten toteuttamiseksi. Kutsu 
hänelle ja minulle tuli siis saman aikaan juuri ennen joulua ja ajoitettiin poliittisena terrorina ilman rikosta 
ja ilman todellista joululle ajoittamiskiirettä juuri ennen joulua RL 15:9 §:n rikoksena normaalin perhe-
elämän ja joulunvieton tahalliseksi estämiseksi.  
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Lisäksi isäaktiivien Lahti-Nuuttilan, Wallinin ja Koskisen valikoituminen viranomaismielivallan ja laajan 
virkarikollisen toiminnan ja kidutuksen uhreiksi johtuu siitä, että Kukon johtama liiga ja muut tässä 
rikosilmoituksessa mainitut virkarikolliset sadistit erityisesti käyttävät perinteisiä aktivisteihin 
totalitaristisissa valtioissa kohdistettuja menetelmiä ja estävät kaikilta virkamafiaa vastustavilta ja 
arvostelevilta isiltä EIS 8 artiklan takaamat oikeudet osana RL 15:9 §:n ja RL 6:5 §:n 2 momentin 
rikollisuuttaan.  
 
Samasta syystä minuun on kohdistettu jatkuvia perheoikeuden loukkauksia ”kuulustelujen” ajoituksilla 
kaikkiin perheen ja yleisiin lomiin, lapseni on kostovelkuutettu ”kohtuullisesti” 140.000 eurolla täysin 
rikollisin menetelmin, korvauksemme ja em. isien isätapaamiset on estetty rikollisin menetelmin ja 
useisiin lapsiini on kohdistettu verkoston murhayrityksiä ja tappamiseeni tähtäävä kidutus jatkuu 
esteellisten rikollisten virkamiesten rikoksilla, joilla yritetään tappaa minut, jotta en todistaisi kulttia ja 
verkostoa vastaan ja jotta pienin lapseni menettäisi toisen huoltajansa. 
 
Myös Anneli Auerin ja Jens Kukan leivotut syytteet ja Aarnion tekaistu murhasyyte ovat rikos 
perheoikeuksia vastaan ja oikeusmurhat leivottiin häpeällisellä tavalla ja Auerin osalta estettiin ja 
katkaisiin kokonaan äidin ja lapsen välinen suhde ja oikeus perheeseen. Sadistinen virkamafia pyrkii 
sadistisen rikollisuuden maksimointiin. 
 
Minun ja Wallinin 17.11.2022 nostamasta asianomistajasyytteestä ilmenee, että vieraannuttaminen on 
lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta selvien normien, EIS 8 artiklan, PL 10 §:n vastainen rikos ja 
siinä rikoksessa ovat avustaneet yli 10 vuotta Kukko, Riiali, muut tutkinnantappajat, kymmenet 
tuomarit Lise-Lotte Hellöreä ja auttaneet muissakin Hellören, Kivikosken, Profiam Oy:n (Ailoranta, 
Melakari, Skomars ym.) törkeissä rikoksissa, perättömissä todistajanlausumissa ja väärien ilmiantojen 
tehtailussa. Poliisit ja täysin rikollista vieraannuttamista tahallaan toteuttavat tuomarit (mm. KäT Pasi 
Kettula, KäT Hanna Väliaho, KäT Stina Selander, laamanni Martti Juntikka ja sadat tuomarit) vuosia 
nimenomaan kostona viranomaisten arvostelijoille. Virkarikollisilla sadisteilla on valtava uhrimäärä.  
 
HS uutisoi 4.3.2023 apulaisoikeusasiamies Maija Saxlinin tuoreesta päätöksestä (UUSI TOD 37), jossa hän 
antoi pitkäkestoisista ja vakavista lastensuojelun laiminlyönneistä huomautuksen hyvinvointialueelle ja 
sosiaalityöntekijälle. Lapsella on oikeus ylläpitää, käyttää ja oppia äidinkieltään. Viranomaisella on 
velvollisuus huolehtia tämän oikeuden toteutumisesta. Lastensuojelussa oli  sivuutettu lapsen oikeus 
omaan äidinkieleen ja sen merkitys lapsen ja tämän identiteetin kehitykselle. Yhteydenpitoa oli rajoitettu 
koko sen ajan, kun lapsi on ollut sijoituksessa. Sosiaalityöntekijä ei ole kuitenkaan tehnyt asiasta kirjallista 
valituskelpoista päätöstä. VAKAVA virhe on tapahtunut myös lapsen ja äidin yhteydenpitoa rajoittavissa 
toimissa, ratkaisussa todetaan. Lisäksi Sakslin pyytää hyvinvointialueelta kesään mennessä selvitystä siitä, 
mihin toimiin se ryhtyy äidin ja lapsen suhteen tukemiseksi ja perheen jälleenyhdistämisen 
suunnittelemiseksi. Sakslinin suosituksesta hyvinvointialue maksaa hyvityksenä 10 000 euroa sekä 
lapselle että äidille. 
 
Lise-Lotte Hellöre on tahallaan toteuttanut poliisien ja tuomarien avustuksella Wallinia kohtaan sadistista 
vieraannuttamista yli 10 vuotta ja muuta täysin törkeää rikollisuuttaan poliisien, Profiamin rikosliigan ja 
tuomaririkollisten avulla. Hän on tahallaan estänyt lapsiaan oppimasta ja puhumasta suomea Suomessa 
yli 10 vuotta ja virkamafia on auttanut siinä ja jokaisessa hänen, Kivikosken ja Profiamin rikollisten 
vieraannuttajien rikoksissa.  
  
Saxlinin ratkaisun perusteella Wallinille ja kaikille Kukon ja muiden vieraannuttamisessa avustaneiden 
virkarikollisten poliisien, syyttäjien, lastensuojeluviranomaisten, tuomarien, Profiam Oy:n ja 
vieraannuttajavanhempien uhreille (mm. uhreille Wallinille, Lahti-Nuuttilalle, Koskiselle) syntyy oikeus 
vaatia vastaavista loukkauksista korvaukset Kukolta ja muilta virkarikollisilta, jotka ovat estäneet heidän 
oikeuksiaan vuosia aivan tahallaan viranomaismielivallalla. 
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Tapaus Auer ja Aarnio johtuvat ihan saman paljastamani Suomen laajimman virkamafia-rikollisverkoston 
toiminnasta ja leipomisesta. Auerille ja Jens Kukalle poliisit ja syyttäjät leipoivat täysin rikollisin 
menetelmin nimenomaan kostona ja RL 15:9 §:n rikoksilla tekaistut ja maksimaalisen häpäisevät 
seksuaalirikostuomiot ja leivonta alkoi sen jälkeen, kun rohkea Auer nolasi julkisesti lehtihaastattelussaan 
peitetehtävässä miesystäväksi tekeytyneen naurettavan poliisin. Aarniolle sama KRP:n kostajien kopla, 
valehteleva erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen ja valehteleva leipomon rikoskumppani Jukka Haavisto 
leipoivat 15 vuoden viiveellä täysin tekaistun murhatuomion ja elinkautisen. Leivonta kosto-operaationa 
ja RL 15:9 §:n rikoksena alkoi sen jälkeen, kun Aarnio paljasti Suomen Kuvalehdessä saman, mistä minä 
olen todisteita kerännyt 1996 lukien: Suomessa toimii poliisi- ja syyttäjäorganisaatiossa ja 
oikeuslaitoksessa ja sen suojissa laaja järjestäytynyt rikollisryhmittymä, joka ei noudata lakeja ja sallii 
toisilleen törkeää rikollisuutta ja estää verkoston rikosten normaalit esitutkinnat ja syytteet keskinäisen 
korruptiokerhonsa ratkaisuilla. Aarnio kutsui täysin rikollista toimintaa ”systeemiksi”. Minä kutsun sitä sen 
oikealla nimellä ”virkamafiaksi”.  
 
Se sama mafia on toteuttanut KRP:n poliisin Kimmo Nokkosen ja Ateneumin konservaattorin Kirsi Hiltusen 
rikollisena operaationa lahtelaisen 82-vuotiaan vanhuksen tahallisen velkuuttamisen 650.000 eurolla ja 
täysin syyttömän vanhuksen syytteet ja estänyt yhtä tahallaan taideväärennysjutussa petokset 
tunnustaneen Ari Koivulan tuomiot. Koivula oli töissä Galleria Visionissa ja huijasi asiakkaita tekaistuilla 
tauluihin liitetyillä tarinoilla. 82-vuotiaalla vanhuksella oli Ateneumin havittelemia arvokkaita tauluja, 
jotka eivät olleet väärennettyjä. Vanhukselle leivottiin Koivulalle kuuluvat tuomiot, koska vanhus ei 
suostunut antamaan tauluja valtiolle/Ateneumille eikä suostunut KRP:n ja Ateneumin kiristykseen, jossa 
huomattavan arvokkaita tauluja yritettiin pakottaa myymään Ateneumille murto-osalla niiden hinnasta.  
 
Samalla tavalla rikolliset virkamiehet vammauttivat lapseni ja levittelivät netissä tahallaan kostona 
vammautetun lapseni potilastietoja tahallisilla virkarikoksillaan. Vaikka he ovat rikoslain ja VahL:n mukaan 
vastuussa uhrina oleville lapsille, heidän rikoskoplansa esti oikeudenkäynnit ja KäT Mika Mäkinen tilattiin 
valehtelemaan rikosten päätekijä KäT Kirsti Hakola ”esteettömäksi” 3.9.2007, vaikka hän oli salaa koko 
koplan varjovalmistelukirjeenvaihdossa myöntänyt olevansa esteellinen ja oli 27.8.2007 lukien koko 
perheeni vastapuoli itseään koskevassa rikosasiassa. Esteellisyyden tunnustuksia salailtiin, jotta 
häikäilemätön rikoskopla sai tahallaan velkuutettua korvauksiin oikeutetut lapseni maksamaan näille 
rikollisille sikailijoillle palkkaa 140.000 € itseensä lapsina kohdistetuista törkeistä virka- ja petosrikoksista. 
 
Sitten sama rikoskopla tuhosi kotini, aiheutti kreosoottipiikkauksilla minulle 6 kasvainta ja pysyvän 
työkyvyttömyyteni ja irtisanoi työsuhteeni ilman irtisanomisperustetta äitiyslomalla, jotta en päässyt 
palaamaan työhön. Kaikki teot ovat törkeitä rikoksia, joiden tutkinnat sama poliisi- ja syyttäjärikoskopla 
estivät tahallaan mm. poliisien Merja Laitisen, Rauli Salosen, Keijo Suuripään, Kimmo Markkulan, Kari 
Siivon, Jarmo Pitkämäen, Keijo Moilasen ja muiden sikailijoiden törkeillä virkarikoksilla. Heidän sadistinen 
rikollisuutensa minuun ja lapsiini kohdistettuna vastaa sitä, että he sitovat käteni, hakkaavat ja raiskaavat 
minua ja pakottavat minut katsomaan lasteni kidutuksia ja raiskauksia jokaisen päivän jokaisena tuntina 
ja minuuttina 2001-2023.  
 
Kun laitoin korvauskanteet täysin selvällä näytöllä, kopla hakkautti minut tilaustyönä 11.12.2019 Lohjan 
Ojamolla ja hakkaaja uhkasi tappaa minut, jos jatkan virkamafia-paljastuksia, kanteiden ajamista, valitus- 
ja rikosasioitani. Kun olin ruhjeille hakattuna sairaalapotilaana ja aivovamman tietokonekuvauksissa, 
kopla toteutti minulle saman kostovelkuutuksen kuin lapsilleni ja koko Baarmanin, Saksan, Jormanaisen, 
LähiTapiolan, Henrikssonin, Rimonin, Hemmin ja LP Vahinkosaneerauksen 300.000 € laskutus on törkeistä 
rikoksista laskuttamista ja minulle kuuluvien miljoonakorvausten estäminen heidän rikoksensa ja 
rikoshyötyään. Koska siitä kaikesta oli todisteet, niiden käsittely estettiin joka vaiheessa ja verkoston 
rikolliset poliisit estivät hakkauttamisten, lapsiini ja minuun kohdistettujen törkeiden rikosten 
tutkinnat nimenomaan niin, että ketään ei kuulusteltu koskaan, vaikka LähiTapiolan vahinkotarkastaja 
Rauno Niskala, LP Vahinkosaneerauksen Mikael Walve ja mustiolainen petosrikoskumppani, AA Juri Suves 
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ja lakimies Veera Konttinen ovat kirjallisesti tunnustaneet törkeät petokset ja jokainen rikos näkyy 
muutenkin todisteista suoraan. 
 
Esim. kotini tuhoamisen korvaukset estettiin niin, että LähiTapiolan Niskala, LP:n Walve, Tero Laakso ja 
Jani Jormanainen valehtelivat kuvanneensa viemärit elo- ja lokakuussa 2014. LähiTapiola toimitti 
rekisteristään väitetyt viemärikuvaukset vasta vuosien salailun jälkeen 23.10.2017. Niistä paljastui, että 
kuvauksia ei ollut olemassa. He toimittivat materiaalin, josta näkyi videoiden kuvauspäivän olevan 9 
vuotta ennen heidän väittämäänsä kuvauspäivää. Niitä 2014 viemärikuvauksia ei ole olemassa lainkaan, 
joiden perusteella kopla törkeillä petoksilla esti minulta 600.000 € korvaukset. Petoksen näyttö on selvä. 
Poliisit ovat sen jälkeen estäneet tutkintaa edelleen tahallaan ja Baarman, Jormanainen, Saksa, LP ja 
LähiTapiola laskuttivat viemärikuvausvalheistaan ja muista rikoksistaan noin 300.000 euroa ja 
ulosmittasivat rikoshyödyt omaisuudestani rikoskumppaneidensa Marko Aron ja Juha P. Penttilän avulla 
ja käynnistivät siis sairaalahoitoni aikana 7.7.2022 neljän vuoden viiveellä myös 40.000 € tekaistun 
velan ulosmittauksen työkyvyttömyyseläkkeestäni 

• tehtyään muilla rikoksillaan minusta työkyvyttömyyseläkeläisen 

• romahdettua jo niillä muilla rikoksillaan tuloni  

• tuhottuaan koko omaisuuteni, kotini  

• estettyään kotini ja työsuhteeni irtisanomisen korvaukset törkeillä petoksillaan 

• toteutettuaan jokaisen rikoksensa nimenomaan tässä rikosilmoituksessa kuvattujen 
tutkinnantappojen avulla.   

 
Poliisien avustuksella rikosten yksi päätekijä asianajaja Pontus Baarman on pystynyt 2015 lukien 
valehtelemaan, että LP:n rekisterissä ei ole mitään taloani ja minua koskevaa materiaalia, vaikka ne ovat 
olemassa, jatkamaan potilastietojen väärentämistä ja levittelyä kulttijohtaja Ruohosen rikoskumppanina 
ja parhaillaan sama törkeä vapaana oleva petosrikollinen Baarman poliisirikoskumppaniensa Niina 
Heikkilän, Simo Mamian, Mats Sjöholmin, Heikki Saksan, Tuomas Nurmen ja Ruohosten kulttirikoskoplan 
yhteisellä törkeällä rikoksella leipoilee minulle tekaistua syytettä turpani tukkimiseksi samalla tavalla ja 
samalla motiivilla kuin mistä Auerin ja Aarnion leivotut tuomiot ja käänteiset kostovelkuutukset johtuvat: 
RL 15:9 §:n rikosten ja leipomisten avulla  

• kopla peittelee ja mahdollistaa omia rikoksiaan 

• he estävät oman rikos- ja korvausvastuunsa realisoitumista rikoksillaan 

• toteuttavat tutkinnantappojaan pitääkseen valtavat rikoshyötynsä ja hankkiakseen lisää rikoshyötyä 
järjestäytyneensä rikollisryhmittymänä. 

 
Kävin aikanaan tapaamassa vankilassa kiven sisään leivottua Aarniota. Kyse ei siis vain ole yhdestä 
leivotusta Aarnion ja Auerin tuomiosta, vaan valtavasta vuosikymmeniä toimineesta ja nykyisin samaa 
rikollisuutta laajasti toteuttavasta organisoidusta rikollisryhmittymästä, jossa samat naamat hakeutuvat 
ja junaillaan toteuttamaan uhrien velkuutuksia, leivottuja tuomiota ja täydellistä rikollista sadistista 
mielivaltaa vakiomenetelmillä, joista  verkoston jäsenet sopivat aina etukäteen ja jokaisessa vaiheessa 
varjovalmisteluissa keskenään ja oikeudenkäynnit, tutkinnat ja syyteharkinnat ovat näissä jutuissa 
rikollisten teatteria, jossa tuomiot ja muut poliisien ja syyttäjien ”ratkaisut” on sovittu rikollisten kesken 
etukäteen ja siksi ratkaisuja syntyy Kukon, Mamian, Sjöholmin, Äijälän, Mäkisen, Salovartion ja muiden 
heidän rikollisverkostonsa tuotoksina samalla tavalla kuin esim. 28.11.2022 eli  
1) valehtelemalla syyttäjän muka tehneen ratkaisun aineistoon tutustumalla, vaikka mitään aineistoa 

rikolliset poliisit Mamia ja Sjöholm eivät koskaan päätöksentekijäksi kirjoitetulle syyttäjä Salovartiolle 
toimittaneet 

2) väärentämällä poliisien väärennysrikoksilla esitutkintamateriaali, jotta ”materiaali”  sopii uhreille 
etukäteen päätettyihin leivottuihin syytteisiin (aivan kuten Wallinille leivottu Pyykkösen 20.6.2022 
ostama lavastettu syyte eli verkoston tuottama ”leivottu syyte” on leivottu) 
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Keräämäni aineisto todistaa, että tapaus Auer ja tapaus Aarnio ovat vain jäävuoren huippuja. Julkistan 
tämän rikosilmoitukseni  www.virkamafia.fi -sivuilla, koska kyseessä on Suomen historian suurin Suomen 
laajinta mafiaa koskeva paljastus ja viranomaisrikollisilla ja heidän tutkinnantappojensa avulla rikoksiaan 
toteuttaneilla on valtava uhrimäärä ja valehtelu Suomesta oikeusvaltiona ja muka maailman yhtenä 
korruptoimattomista maista loppuu tähän paljastukseen. Käännän rikosilmoituksen myös englanniksi ja 
teen selvityksen ihmisoikeusjärjestöille ja EU:n korruption vastaiselle itsenäiselle työryhmälle ja 
Transparency-organisaatioille Suomessa ja ulkomailla.  
 
RIKOSILMOITUS 37 
 
Rikosilmoituksen kohde: ”Kukko-siirrot” ja muut henkilövaihdokset  
 
Rikoksena tulee tutkia eilen 6.3.2023 toteutettua rikosta, jossa Kim Koskisen tekemien rikosilmoitusten 
”tutkinnat” on siirretty verkoston päärikolliselle Markku Kukolle em. vieraannuttamisen ja lapsen 
tapaamisen estämiseksi ja rikollisen tutkinnantappotoiminnan toteuttamiseksi. Olemme tilanteessa, 
jossa a) Kukko on vuosikymmeniä toteuttanut pelkästään törkeitä rikoksia ja b) pelkästään Kukon  
nimestä tietää etukäteen, että tutkinnassa ei tule olemaan yhtään laillista vaihetta ja tutkinnantappojen 
todennäköisyys on 100 %. 
 
Kaikki Kukon ratkaisut tulee syyttää rikoksina. Kaikki tässä rikosilmoituksessa ja tutkinnantapeteissa 
rikosasioissa kuvatut rikokset tulee syyttää ja tuomita ja asiassa tulee käynnistää laaja rikostutkinta sen 
selvittämiseksi: 
1) Kuka ohjeistaa törkeiden rikosten ohjaamisen näille rikollisille ja törkeiden rikosten S-kirjaukset? 
2) Miten Kukko, Mäkinen ja muut rikolliset saavat verkostossa tietää, minne ”hakeutuvat” rikoksiaan 

toteuttamaan? 
3) Kuka tilaa Kettulan, Kempin, Kukon ja muut rikolliset tutkinnantappo- ja lavastusleivonnaisten 

toteutuksiin? 
4) Miksi JOKAISESSA minuun ja lapsiini kohdistuvassa törkeässä rikoksessa on toteutettu epämääräiset 

henkilövaihdokset LähiTapiolassa, AVI:ssa, Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 
KäO:ssa, poliisissa, ulosottovirastossa ja syyttäjälaitoksessa juuri näiden törkeiden rikosten 
toteutuksia varten? 

5) Miksi syyttäjien nimiä on salailtu ja missä vaiheessa Juntunen, Salovartio ja Pyykkönen ja  oli sovittu 
rikosten toteutuksiin, vaikka heidän nimensä puuttuu Kimmo Markkulan, Tapio Mäkisen, Pertti 
Ventelän, Äijälän, Sjöholmin, Heikki Kohijoen laatimasta 15.6.2022 virallisesta vastauksesta? 

6) Kuka, miksi ja minä päivänä vaihtoi ja sopi Aron rikosten toteuttajaksi? 
7) Miten Penttilä ja Aro ovat voineet käydä 6.3.2020 salaa tililtäni ulosmittaamassa Baarmanin, Saksan, 

LP:n ja Jormanaisen koplan 120.000 € rikoshyötyjä, vaikka Penttilän rikoskumppanin KäT Paula 
Helinin ”ratkaisu” on laadittu vasta 9.3.2020? 

8) Kun esteellinen Penttilä vaihdettiin yhtä esteelliseen rikoskumppaniin Aroon 7.7.2022 aloitetun 
rikoksen toteutusta varten, miten sama esteellinen Penttilä ilmaantui ”hoitelemaan” rikollista samaa 
velkuutustani laatimalla valheellisia lausuntoja ulosottovalitukseni estämiseksi? 

9) Miten Penttilä (vastapuoleni) ja kaikki muut LIITE 2-asiakirjan rikolliset voivat olla valitseminaan 
rikoksentekohetkinä ”esteettömiä vastapuolirikollisia”, jollaista esteettömyyttä laki ei tunne 
lainkaan?  

10) Kun Jormanaisen ja LP:n sopimukset on tehty kirjallisesti 20.12.2019, miksi Helin, Kemppi, Koponen 
ja muut ovat voineet kaikessa rauhassa toteuttaa törkeän rikoksen, jossa kanteiden, valitusten ja 
esitutkintojen käsittelyt on estetty valehtelemalla, että niitä ei ole olemassa ja miksi kanteeni ja 
ulosottovalitukseni rikosten toteuttamiseksi estäneet Helin, Penttilä, Aro eivät ole vankilassa, vaan 
jatkavat rikoksiaan? 

11) Kuka vaihtoi Länsi-Uudenmaan KäO:ssa tuomariksi KäT Hannu Vienon juuri ennen Henrikssonin 
(Vienon rikoskumppanin) rikoksen toteutusta ja miten ”sattumoisin” Kempin, Nurmen, Baarmanin ja 
Saksan rikos on tehty samaan aikaan samasta syystä Helsingin KäO:ssa? 

http://www.virkamafia.fi/
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12) Miksi poliisi mahdollistaa RL 15:9 §:n rikoksia ja sen osana mm. 7.7.2022 aloitettua 40.000 euron 
perintää oikeuden vahvistamien nollasopimusten vastaisesti sellaisten oikeuden päätösten 
perusteella, jotka eivät edes koske ”velkojaksi” ryhtynyttä LähiTapiolaa lainkaan? 

13) Miksi salassapitorikokset, huoraksi haukkuminen, tappaminen, kidutukset ja muut edellä selvitetyt 
rikokset ovat laillisuutta esteellisten rikollisten ratkaisuina? 

14) Miksi valvonta toimii käänteisesti rikollisten suojeluorganisaationa? 
15) Miksi laillisuudeksi väitetään sitä, että jokainen em. ”ratkaisu” on syntynyt ilman todisteiden 

käsittelyä ja ”syyttäjän ratkaisuna”, vaikka syyttäjälle ei toimiteta edes jutun asiakirja-aineistoa? 
16) Miten valtava uhrimäärä näillä rikollisilla on?  
 
RIKOSILMOITUS 38 
 
Rikosilmoituksen kohde: Mamian ja Sjöholmin tuoreimmat 7.3.2023 rikokset 
 
Esteelliset rikollisverkoston poliisit Mamia ja Sjöholm ovat nyt kuukausia piilotelleet 28.11.2022 
päätöksen KOKO esitutkintamateriaalia minulta ja OTT Kavoniukselta ja estäneet laissa säädetyn 
päätöksen ja valitusosoituksen saamista yhtä tahallaan, mikä on heidän törkeä virkarikoksensa ja johtuu 
näiden esteellisten rikollisten tarpeesta peitellä muuta vielä törkeämpää rikollisuuttaan, jota he, Kukko, 
Sulkko, Heikkilä, Äijälä, Mäkinen ja muut rikolliset pellet ovat toteuttaneet ja jatkamassa.  
 
Tietosuoja-asetuksen 15 artikla, ETL ja JulkL säätävät, että tarkastusoikeuden toteuttajalle (minulle, 
lapselleni ja OTT Kavoniukselle) on annettava koko pyytämämme esitutkintamateriaali. Emme ole 
saaneet muuta kuin Salovartion ratkaisuksi valehdellun pelkän 28.11.2022 päätöksen, joka paljastui siis 
Mamian ja Sjöholmin valehteluun perustuneeksi rikokseksi ja päätös syntyi kokonaan ilman 
esitutkintamateriaalia. Siis ilman juuri sitä materiaalia, jota nämä kaksi esteellistä rikollista ovat 
sinnikkäästi ja laittomasti itseämme koskevassa ”ratkaisussaan” 28.11.2022 lukien salailleet.  
 
Tutkintasihteeri lähetti meille uudelleen vain pelkän päätöksen. Tämän jälkeen 7.3.2023 rikollinen 
esteellinen valehtelun ammattilainen Mamia lähetti sähköpostin, jossa valehtelee meidän muka saaneen 
pyytämämme materiaalin, ja että muka se sihteeri olisi muka toimittanut sen meille paperipostissa. 
Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan aineisto on toimitettava SAMASSA muodossa (eli 
sähköpostilla), jossa pyyntö on esitetty. Me esitimme pyynnön sähköpostilla ja useita kertoja 
vaatimuksen saada aineisto sähköisesti, jotta väärentäjäpoliisit eivät voisi jälkikäteen valehdella siitä, 
mitä väittävät toimittaneensa. Paperipostina ei ole meille saapunut yhtään mitään eikä sellaista 
lähetystapaa siis saa edes 15 artiklan mukaan käyttää.  
 
Kaksi rikollista poliisia Mamia ja Sjöholm siis edelleen tänään estävät tahallaan meitä asianosaisina 
saamasta materiaalia 28.11.2022 päätöksestä, jolla he estivät kimppuumme 21.4.2022 Lempolan 
kauppakeskuksessa hyökänneen sekopäisen (tilatun vainoajan) naisen rikoksen tutkinnat ja yrittivät vielä 
kostona leipoa lapsen isästä rikollisen hyökkääjän vastoin niitä valvontanauhoja ja hätäkeskusäänitteitä, 
joista näkyy ja kuuluu naisen hyökänneen (todennäköisemmin Mamian, Äijälän, Sjöholmin tai jonkun 
muun tilaamana) kimppuumme aivan samalla tavalla kuin hakkauttamiseni 11.12.2019 tilattiin ja 
toteutettiin, lasteni yliajot, vammauttamiset, 13.8.2022 minuun syntymäpäivillä kohdistettu vaientamis- 
ja tappamisuhkaus näiden samojen poliisien junailemana toteutettiin ja 18.2.2021 VarsKäO:ssa rikos ja 
tekaistu minulle leivottu ”kimppuun hyökkäämis”-teko leivottiin. 
 
Samaan aikaan, kun Mamia ja Sjöholm estävät meitä saamasta itseemme kohdistamansa rikollisen 
päätöksenteon materiaalia Salovartion päätökseksi leivotussa 28.11.2022 tutkinnantapossa, ”joku” 
samassa Länsi-Uudenmaan poliisissa käy nimeään salaillen kanssani vastaavaan rikolliseen salailuun 
tähtäävää sähköpostikirjeenvaihtoa, jossa juuri Äijälän, Mamian ja Sjöholmin varsin erikoinen 
ratkaisutoiminta yritetään muuttaa 1000 eurolla maksulliseksi valehtelemalla minun muka saaneen 
kolme 30.5.2022 päivättyä Sjöholmin ja Äijälän laatimaksi väitettyä päätöstä muka ”loppuvuonna 2022” 
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ja johonkin näyttää siltä salapoliisiksi piiloutuneelta laskuttajarikolliselta ”kadonneen” viisi kappaletta 
Sjöholmin ja Äijälän tehtailemaa 10.10.2022 päivättyä päätöstä.  
 
Todisteet TOD 48A-48J, TOD 13B ja TOD 13C osat 1-2 todistavat, että Länsi-Uudenmaan, Helsingin ja 
Lounais-Suomen poliisissa ja KRP:n leipomossa aineistojen rikollinen salailu, valehtelu ja väärentäminen 
on systemaattista. Mamian, Sjöholmin ja salaisen laskuttajan uusin 7.3.2023 rikos on 14.1.2020 Länsi-
Uudenmaan poliisissa ja Suuripään rikoksilla aloitetun rikollisen vastaamattomuuden, rikollisen salailun 
ja JulkL:n säätämän päätöksen estämisen jatkumo jatketussa törkeässä rikoksessa.  
 
Ilmeisesti se ”salainen laskuttaja” Länsi-Uudenmaan poliisissa aikoo valehdella samalla tavalla kuin 
Mamia ja Sjöholm, että materiaalit on muka postitettu ”joskus” paperipostina, vaikka eivät ole 
postittaneet yhtään mitään ja aineistot kuului minun, Wallinin ja OTT Kavoniuksen saada sähköisesti 15 
artiklan ja JulkL:n mukaan.  
 
Tässsä rikosasiassa tulee selvittää, aikovatko Mamia ja Sjöholm seuraavaksi toteuttaa sellaisen 
sirkustempun, että  
1) Tänään 7.3.2023 valehtelevat muka sihteerin postittaneen meille paperipostissa 

esitutkintamateriaalin, jota ei ole tosiasiassa postitettu lainkaan 
2) Sitten he alkavat laskuttamaan muka ”toiseen kertaan toimittamisesta” 1000 euroa, kuten se toinen 

salanimellä aineistoa samassa poliisilaitoksessa salaileva rikollinen, jonka rikos edellä tässä 
rikosilmoituksessa kuvataan, ja joka mahdollisesti on Mamia, Sjöholm, Äijälä tai joku heidän 
käskyttämänsä 

 
RIKOSILMOITUS 39 
 
Rikosilmoituksen kohde: Kidutus, törkeät pahoinpitelyt ja henkirikosten yritykset minuun ja lapsiini 
kohdistettuna 
 
Todisteista TOD 52A-52D (lääkärinlausuntoja, valokuvia kidutus-, väkivaltarikoksilla aiheutetuista 
vammoista ja sairauksista, prof. Putuksen lausunto kotini suojaamattomilla piikkauksilla aiheutetuista 
vahingoista) ja TOD 54A-54F (oikeudenkäytössä kuultaviin kohdistettujen uhkausten ilmoitukset), 
todisteista TOD 2A-3D ja vuosina 2001-2023 toimittamastani koko materiaalista näkyy, millaisen 
sadistisen rikosmäärän ja fyysisen rasitteen ja myrkyttämisen kohteeksi minä ja muut uhrit olemme 
joutuneet rikosten vuoksi. Ne kaikki rikokset ovat vammojeni ja niihin syy-yhteydessä olevien sellaisten 
sairauksieni seurauksia. LIITE 2-asiakirjan rikolliset ja heidän tutkinnantappojensa avulla vuosikausien 
rikoshelvettiä meihin kohdistaneet ovat kaikki yhteisvastuussa kidutusrikoksen, törkeän pahoinpitelyn ja 
henkirikosten yritysten teonkuvaukset täyttävistä rikoksistaan ja niiden kaikista seurauksista.  
 
Sivuilla ihmisoikeudet.net määritellään kidutus seuraavasti: 
 

”Mitä on kidutus? 

Kidutus on tahallista kovan kivun tai kärsimyksen aiheuttamista. Kidutuksen tarkoituksena on usein uhrin 

rankaiseminen tai pelottelu taikka tietojen tai tunnustuksen kiristäminen. Kidutuksena voidaan pitää 

myös sillä uhkaamista tai pakottamista katsomaan toisen kidutusta. Kidutusta pidetään yhtenä 

pahimmista ihmisoikeusloukkauksista. 

Kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun kielto velvoittaa kaikkia valtioita. Kidutus ei ole sallittavaa 

missään olosuhteissa eikä millään perusteilla – ei valtion julistamassa hätätilassa eikä terroristin kiinni 

saamiseksi. Useimpien valtioiden kansallisessa lainsäädännössä kidutus ja muu epäinhimillinen kohtelu 

on kielletty ja valtiot usein tuomitsevat kaikenlaisen kidutuksen. Tästä huolimatta lukuisissa valtioissa 
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kidutetaan edelleen ihmisiä. Kidutusta harjoittavien valtioiden määrä on todennäköisesti tunnettua 

suurempi, sillä kidutus pyritään useimmiten salaamaan. 

Monissa maissa erityisessä vaarassa joutua kidutuksen uhriksi ovat pidätetyt, vangitut ja erilaisiin 

laitoksiin suljetut henkilöt, etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen edustajat sekä toisinajattelijat. 

Kidutusta käytetään muun muassa tunnustuksen saamiseksi rikoksesta epäillyltä ja valtion vastustajien 

hiljentämiseksi. Joissain maissa korruptoituneet poliisit käyttävät kidutusta keinona kiristää rahaa. 2000-

luvulla kidutus on lisääntynyt erityisesti ns. terrorismin vastaisen sodan yhteydessä, sillä monissa maissa 

terrorismin torjumisen on katsottu oikeuttavan kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun esimerkiksi 

kuulustelujen yhteydessä. 

Kidutusta ruokkii rankaisemattomuus eli se, että syyllisiä ei aseteta oikeudessa vastuuseen teoistaan. 

Keskeistä kidutuksen estämisessä onkin kidutusvälineiden tehokas tutkinta ja syyllisten asettaminen 

vastuuseen teoistaan. Kidutuksen estämiseksi välttämättömiä toimia ovat muun muassa kaikkien 

pidätettyjen oikeus lakimieheen ja lääkäriin sekä pidätyspaikkojen tehokas valvonta. Tärkeää on myös 

varmistaa, ettei kiduttamalla saatuja tietoja hyödynnetä oikeudenkäynnissä. 

Kidutuksen kielto ihmisoikeussopimuksissa 

YK:n ihmisoikeussopimukset 

Kidutus kielletään kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa. Myös lapsen 

oikeuksia koskeva yleissopimus kieltää kiduttamisen, minkä lisäksi sopimuksessa kielletään alle 18-

vuotiaan tuomitseminen kuolemanrangaistukseen. Kidutuksen kieltoa koskee myös YK:n erityissopimus, 

kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen 

yleissopimus. Kyseinen sopimus paitsi kieltää kidutuksen, myös velvoittaa valtioita estämään, 

rankaisemaan ja hyvittämään kidutuksen. 

Euroopan ihmisoikeussopimus 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen kidutuksen kieltoa tulkitaan hyvin laajasti. Oma tärkeä merkityksensä 

on sillä, että kyseisen artiklan on katsottu kieltävän paitsi valtion toimet myös kohtelun, jonka yksilö on 

saanut toisessa valtiossa mahdollisen karkotuksen jälkeen. Myös Suomessa korkein hallinto-oikeus on 

kumonnut useita karkotuspäätöksiä sen vuoksi, että henkilöä olisi kotimaahan palauttamisen vuoksi 

uhannut kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu.” 

RL 11:9a § säätää kidutuksen rangaistavaksi ja kaikki tässä rikosilmoituksessa kuvatut minuun, Walliniin, 
lapsiini ja muihin uhreihin kohdistuvat rikokset täyttävät kidutuksen KAIKKI tunnusmerkistöt: 
”Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä 
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja, 

2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta, 

3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai 

4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, 

seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen 

mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, 

hänet on tuomittava kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi 

sekä lisäksi viraltapantavaksi. 
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Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai 

muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun 

teon. 

Yritys on rangaistava. 

Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan 

henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta 

julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.” 

Kaikki edellä selvitetyt törkeät rikokset ovat aiheuttaneet epäinhimillistä kärsimystä, pysyvän 
työkyvyttömyyteni, lähes kuolemani useita kertoja, Raynaud`n pysyvän verisuonivaurion, Jormanaisen, 
Walveen, Niskalan, LP Vahinkosaneerauksen ja LähiTapiolan kreosoottipiikkauksella 6 kasvainta, 
verenpaineen vaarallisen heittelehtimisen ja muut lääkärinlausunnoista ja valokuvista ilmenevät karmeat 
seuraukset. Jokainen niiden aiheuttaja ovat henkilövahingoistani vastuussa törkeän pahoinpitelyn 
teonkuvauksilla ja myös henkirikoksen yrityksinä jatkettuaan kaikkia kidutusrikoksiaan ja 
”kuulusteluitaan” ja rasittamistani henkeä uhkaavien vammojen ja sairauksien sairausaikana, 
toteutettuaan ”kohtuulliseksi” valehdellun 250.000 € velkuuttamiseni 11.12.2019 rikollisella 
hakkauttamisella. 
 
Jokainen LIITE 2-asiakirjan virkamies on tuomittava törkeästä pahoinpitelystä, koska he ovat yhdessä 
aiheuttaneet pysyvät vammani, sairauteni, pahentaneet entisiä sairauksiani, estäneet niistä 
parantumisen ja vahingoittaneet terveyttäni, aiheuttaneet minulle kipua tai saattaneet minut satoja 
kertoja tiedottomaan ja muuhun vastaavaan hengenvaarallisen tilaan ja koska KAIKKI RL 21:5 ja 6 §:n 
teonkuvaukset ja törkeytysperusteet täyttyvät samaan aikaan.  
 
RL 21:5 § (21.4.1995/578) Pahoinpitely 
”Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen 
terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on 
tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava.” 
 
RL 21:6 § (13.7.2001/654) Törkeä pahoinpitely 
”Jos pahoinpitelyssä 
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila, 
2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai 
3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 
pahoinpitelystä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava.” 
 
Henkirikoksen yrityksinä ja henkirikosten tilaamisena on tutkittava, syytettävä ja tuomittava: 
1) lapseni vammauttaminen 22.12.2002 koulutunnilla (päätavoite tappaminen oli lähellä) 
2) lapsiini kohdistetut samalla tavalla koulussa ja koulumatkalla kohdistetut yliajot  

• 2013 osumalla yliajajan haastemies Björn Jägerroosin autolla 9-vuotiaaseen lapseeni suojatiellä 

• vastaavan rikoksen yritys 2013 syntyneeseen poikaani kohdistettuna 26.5.2021 koulussa 

• tekijöiden paossa auttaminen (kuolema päätavoitteena kaikissa rikoksissa) 
3) samaan 2013 syntyneeseen lapseeni 2 vuotta Laurentius-koulussa 20 kertaa kohdistetut 

hengenvaaralliset kuristamiset, hakkaamiset, potkimiset ja tutkinnan estäminen 
4) vuonna 199 syntyneeseen lapseeni koulumatkalla kohdistettu henkirikoksen ylitys (monttu tiessä, 

kuolema lähellä) 
5) itseeni 11.121.2019 kohdistettu törkeä väkivaltarikos ja heitteillejättö 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a21.4.1995-578
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a13.7.2001-654
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6) hengenvaarallisten verisuonisairauksien, kasvainten ja terveysvaurioiden aiheuttaminen, niiden 
rikosten tutkinnan estäminen 

7) kaikki kuulusteluni ja niiden ajoitukset, joilla vammoja on aiheutettu, pahennettu ja aiheutettu 
tahallaan tappamistarkoituksessa hengenvaara 

8) assistenttiini 3.4.2022 kohdistetun raiskausyrityksen jälkeen kohdistettu heitteillepano (henkiin 
jääminen sattuman varaista pakkaseen jätettynä) 

9) Jutta Antikaisen, Tapio Mäkisen, Sjöholmin, Uskin, Heikkilän, Mamian, Sulkon, Kukon ja muiden 
tutkinnantappajien päätökset, joilla minuun, lapsiini ja assistenttiini kohdistettuja henkirikosten, 
raiskausten, väkivaltarikosten yrityksiä on yllytetty ja mahdollistettu 
 

Tahallisuus 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. Rikosilmoituksessani yksilöimäni 
rikolliset ovat ratkaisujen  KKO 2002:110 ja KKO 2011:69, KKO 2010:65, KKO 1984-II-53 ja KKO 2010:73 
perusteella täysimääräisessä yhteisvastuussa henkilövahingoista. Kyse ei ole ainoastaan 
välinpitämättömästä suhtautumisesta, vaan he ovat tarkoittaneet  
1) vammauttaa ja sairastuttaa minut ja aiheuttaa ennenaikaisen kuolemani ja sen riskin merkittävän 

nousemisen nimenomaan todisteluni ja oikeudellisten vaatimusteni ja oman rikos- ja 
korvausvastuunsa estämiseksi 

2) pilata maineeni 
3) aiheuttaa minulle korvausteni, asianomistajasyytteeni, vireille laittamieni kaikkien rikosasioiden, 

todisteluni ja kaikkien oikeussuojakeinojen estymisen 
4) valtavan taloudellisen vahingon korvausteni estämisellä, tekaistuilla kuluvaatimuksilla ja myös 

tekaistuilla ”leivottujen rikosteni” korvausvastuilla ja toteuttamalla ”oma mies poliisissa” – 
verkostonsa avulla törkeitä prosessipetoksia testamenttiriidassa kulttinsa ja laajan 
rikoskumppanuusverkostona törkeinä rikoksina.  

5) estää kokonaan minun ja Wallinin perhe-elämän, muunkin normaalin elämämme 
6) estää sananvapauteni PL 12 §:n 2 momentin, JulkL:n ja lain oikeudenkäynnin julkisuudesta 

vastaisesti, täysin selvien VarsKäO:n ja Turun HO:n päätösten vastaisesti sekä estää koko Suomen 
väestöltä perusoikeudeksi säädetyn ”jokaisen” oikeuden saada tietoonsa julkiseksi säädetyt asiakirjat 
ja tiedot ja tietoa yhteiskunnallisesti merkittävistä paljastuksistani ja rikollisesta kultista ja 
virkamafiarikollisuudesta 

7) mahdollistaa kultille, kaikille verkostonsa rikoskumppaneille salassapitorikoksia ja muuta laajaa 
rikollisuutta lakeihin ja oikeuden päätöksiin nähden käänteisesti  

8) estää todisteluni, yhdistystoimintani, toimintani politiikassa ja kansalaisaktivistina, oikeuteni rikosten 
asianomistajana, asianomistajasyytteiden ja korvausvaatimusten käsittely määrittelemällä jokainen 
laillinen toimintani ”rikollisuudeksi” ja jokainen minuun ja läheisiini kohdistettu heidän 
rikollisverkostonsa törkeä rikos ”laillisuudeksi” 

9) tehdä minut, lapseni, Wallinin ja muut uhrinsa törkeillä rikoksillaan ihmisoikeudettomaksi ja 
poistaa kokonaan ihmisarvomme ja nyt heidän kuuluu maksaa rikoksistaan. 

 
RIKOSILMOITUS 40 

Rikosilmoituksen kohde: PL 22 §:n tahallinen rikkominen, ihmisoikeudettomaksi leipominen, vuosien 

tehottomaan valitushelvettiin ”systeemissä” alistaminen ja oikeuskanslerille valehteleminen 

Oikeuskansleri on antanut ratkaisun PL 22 §:n velvoittavuudesta ja virkamiesten ja valtion aktiivisesta 

perus- ja ihmisoikeuksien turvaamis- ja toteutusvelvoitteesta  

        EOAK:n päatöksessä EOAK/342/2019 todetaan sivulla 12:  

      ”Julkiselle vallalle perustuslain 22 §:ssä säädetty velvollisuus perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen  
        turvaamiseen sisältää paitsi sen, että julkisen vallan on pidättäydyttävä itse loukkaamasta  
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        perusoikeuksia, myös sen, että se antaa myös suojaa mahdollisimman hyvin yksityisiä loukkauksia  
        vastaan.”  
 
       ”Viranomaisen tulee pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja korjata toiminnassaan olleet       
        virheet. Viranomainen ei saa alistaa asiakasta turvautumaan oikeussuojakeinoihin, jos ratkaisun  
        lopputulos on selvästi ennakoitavissa.” 
 
        Minun, lasteni, Wallinin, hänen lastensa ja muiden em. verkoston uhrien asioissa kaikkia rikoksia  
        kopla on toteuttanut vuosia tahallaan täysin selvien lakien vastaisesti, verkosto on tehnyt kaikkensa  
        virheellisen ja laittoman toiminnan korjaamisen estämiseksi, käynnistänyt kesken testamenttiriidan  
        todistelun ”kuulusteluja”, joissa ”rikokseksi” on väännetty oikeussuojakeinojen käyttö, estänyt  
        valehteluillaan oikeiden rikosten tutkinnat niitä tahallaan mahdollistaen, varjovalmisteluissa sopien ja  
        monistaen ja yrittänyt leipoa minulle ja Wallinille ”leivottuja rikoksia” jopa aineistoja väärentämällä,  
        kun eivät muuten saaneet ”rikollisuuttamme” syntymään. He ovat kohdistaneet viattomiin lapsiini  
        140.000 euron kostovelkuutukset, minuun 250.000 € kostovelkuutuksen, Walliniin kostovelkuutukset,  
        estäneet meille kuuluvat korvaukset, estäneet Wallinin EIS 8 artiklan takaamat isäoikeudet, minun,  
        lasteni ja perheeni oikeuden 8 artiklan takaamaan normaaliin perhe-elämään, turvallisuuteen, EIS 6  
        artiklan, PL 21 §:n ja tietosuojanormiston,  potilastietolain, ETL:n takaamat kaikki vähimmäis-   
        oikeutemme, kaikki ihmis- ja perusoikeutemme ja leiponeet meistä ihmisoikeudettomia  
        vuosikymmeniksi tahallaan virka-asemaansa törkeisiin rikoksiin tahallaan käyttämällä järjestäytyneen  
        rikollisryhmittymän osana, kohdistaneet jokaisen rikoksen poikkeuksellisen törkeällä tavalla meihin  
        nimenomaan oikeudenkäytössä kuultavien uhkaamisena, alistaneet laatimaan turhia rikosilmoituksia  
        tutkinnantappoverkostolleen, estäneet kaikkia oikeussuojakeinoja, leimanneet minut noidaksi, huoraksi  
        ja murtovarkaaksi ym. sekä ajoittaneet ja toteuttaneet  jokaisen rikoksen verkostonsa  
        prosessipetosrikoshyötyjen toteuttamiseksi. 
 
        Erityisesti jokaisen rikoksen toteutusvaiheessa he ovat tahallaan alistaneet meidät aina valittamaan  
        ja istumaan terveytemme tuhonneella tavalla vuosia koneen ääressä laatimassa verkoston rikollisten  
       ”käsittelyyn” hyvin perusteltuja reklamaatioita ja rikosilmoituksia, joiden tutkinta on sitten vaan  
        estetty. Lisäksi laamanni Juntikka on vain silkkaa sadistisuuttaan tahallaan ohjannut minut  
        valittamaan vuosiksi väärään foorumiin, vaikka KAIKKI tässä heidän toteuttamansa oikeus- 
        loukkaukset kuului lopettaa ja tutkia rikoksina niiden syntyhetkellä vuosia sitten.  
 
        Asiassa syntyy syyttämispakko. Jos joku leipoo edellä oleviin mihin tahansa törkeään rikokseen lisää  
        tutkinnantappoja ja esteettömyysvalehtelu jatkuu, käytän jokaisessa rikoksessa ROL 14:1 §:n ja  
        PL 118 §:n syyteoikeuttani ja kohdistan yhteisvastuulliset korvausvaatimukset myös niihin, jotka  
        jatkavat tutkinnantappoketjua omalla virkarikos- ja korvausvastuulla.  
 
       Lohja 7.3.2023 
 
       Jaana Kavonius 
       Lakimies, OTK (eläkkeellä)  


