
Jaana Kavoniuksen teesit oikeusturvatyössä 
OIKEUSTURVAKESKUS RY  
 

1) Tuon kirkkautta oikeudelliseen pimeyteen.  
 

2) Pyrin toiminnassani oikeudenmukaisuuteen, laillisuuteen ja hyvyyden voittoon 
pahuudesta. Käytän juridista osaamistani näiden tavoitteiden toteutukseen.  
 

3) Oikeudenmukaisuus ja laillisuus voi toteutua vain avoimuudella. Totuus ei kaipaa sensuuria.  
 

4) Julkistukseni ja oikeusturvatyöni kohteena on ns. virkamafiarikollisuus, josta olen kerännyt 
todisteet pitkältä ajalta 1990-luvulta lähtien. Jokaisen suomalaisen kannattaa vastustaa 
virkamafiarikollisuutta ja vaatia sen lopettamista, koska virkamafiaverkosto   
• vainoaa ihmisiä sananvapauden käytön perusteella 
• aiheuttaa kansalaisille huomattavaa taloudellista vahinkoa 
• estää ihmisiä saamasta heille kuuluvia etuuksia, korvauksia, avustuksia (esim. 

vammaispalvelut, toimeentulotuki, vakuutuskorvaukset ym.) 
• estää esitutkintoja poliisin ja syyttäjän törkeillä tutkinnantappopäätöksillä näytöstä 

riippumatta 
• estää valituksia, kanteluita ja aitoa laillisuusvalvontaa  
 

5) Olen perustanut oikeusturvayhdistyksen:  
• ajamaan kollektiivisesti virkamafiarikollisuuden ja virkamafiaverkostojen paljastamista 
• lopettamaan virkamafian ja sen verkostot 
• lopettamaan varjovalmistelut, tutkinnantapporikollisuuden, lavastetut tuomiot,  

järjestetyt häviöt ja prosessipetoslaskutukset 
• toteuttamaan virka- ja asianajajavastuuta reaalisesti 
• vaikuttamaan lainsäädännön kehitykseen 
• edistämään sananvapautta, lopettamaan sananvapausvaino ja lopettamaan 

oikeusvaltiopropaganda 
 

6) Keskityn tehtävässäni virkamafia-asioihin ja sananvapausasioihin.  
 

7) Yhdistys ei ole asianajotoimisto eikä lakiasiantoimisto eli emme voi ottaa hoitaaksemme 
kenenkään yksittäisen henkilön tai yrityksen oikeudenkäyntiprosesseja. Näin ollen 
myöskään minun rooliini yhdistyksen hallituksen pj:nä, yhdistyksen perustajana, vetäjänä 
ja keulahahmona ei kuulu kenenkään asiakkaan oikeustapausten hoitaminen enkä hoida 
asiamiestehtäviä enkä anna konsulttina yksittäistapausten juridista neuvontaa 
 

8) Puhelimeen ja viesteihin en vastaa kellon ympäri ilman taukoja 24/7. Pidän oikeuden perhe-
elämääni ja lepoon, vaikka toimin oikeusturva-aktivistina.  
 

9) En suhtaudu kenenkään vakaumukseen vihamielisesti. Tähän yhdistykseen ovat 
tervetulleita uskontokuntiin kuuluvat ja ateistit sekä puolue- ja maskikannasta riippumatta 
kansalaiset ajamaan hanketta, jolla puututaan lainsäädännön epäkohtiin ja paljastetaan ja 
poistetaan virkamafiarikollisuutta, vaaditaan virkavastuun toteuttamista, uhreille 
korvauksia, aitoa sananvapautta nykyisen vainon sijaan ja huonot päättäjät vaihtoon. 
 

10) Yhdistys on poliittisesti riippumaton aatteellinen yhdistys. Vastustan julkisesti ns. 
haittamaahanmuuttoa, joka estää kantaväestön perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.  



 

11) En kuulu mihinkään puolueeseen. Pyrin yhteistyöhön poliittisten päättäjien kanssa 
puoluetaustasta riippumatta yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 

12) En halveksi ketään heidän virka-asemansakaan vuoksi enkä kaikkia virkamiehiä enkä 
kaikkia asianajajia. Virkamafiarikollisuuden toteuttajille kuuluu kuitenkin tuomiot, 
korvausvastuu eikä kenenkään kuulu välttyä tekojensa seurauksista verkoston avulla tai 
tittelinsä perusteella. 
 

13) Virkamafiaverkosto on lopettanut Suomesta laillisuuden. Juuri sitä vastaan meidän tulee 
kansakuntana ja yhdistyksen kautta taistella.  
 

14) Viestin pääsääntöisesti kaikille yhteisesti, jotta ehdin hoitaa kaiken.  
 

15) Taistelussa virkamafiaa vastaan tarvitaan sisua, sitkeyttä ja myös kykyä vastaanottaa 
kritiikkiä ja kestää kärsimystä ja vastarintaa. Olen säilyttänyt kohtaamastani massiivisesta 
virkamafiarikollisuudesta ja kärsimyksistä huolimatta sellaisen asenteen. 
 

16) En kumarra ketään kenenkään tittelien komeuden perusteella ja ystäväkuntaani mahtuu 
monenlaisia ihmisiä. Arvostan ihmisiä tekojen enkä titteleiden perusteella. 
 

17) Ideologiassani on paljon samaa kuin Desiderata-runossa. Se on yhdysvaltalaisen lakimies-
kirjailija Max Ehrmannin (1872–1945) runo vuodelta 1927. Runosta on useita 
suomennoksia netissä ja jokin niistä alkaa sanoin ”Kulje levollisena kiireen ja hälyn keskellä 
ja muista, mikä rauha kätkeytyy hiljaisuuteen...” ja jossa mm. todetaan:  
" Olet syntynyt maailmankaikkeuden lapseksi, tasavertaiseksi puiden ja tähtien kanssa. 
Sinulla on oikeus elämään; ja vaikka et täysin ymmärtäisikään, niin maailmankaikkeus avaa 
varmasti salaisuutensa sinulle." 
https://www.positiivarit.fi/…/huon…/desiderata-huoneentaulu/ 

 
Tervetuloa yhdistykseen vaikuttamaan asioihin suunnilleen em. periaatteilla. Yhdistyksen viralliset 
säännöt löytyvät näiltä yhdistyksen nettisivuilta. 
 
Jaana 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.positiivarit.fi%2Faarteisto%2Fhuoneentaulut%2Fdesiderata-huoneentaulu%2F%3Ffbclid%3DIwAR00LH_MgPnzhzMhfkzPM99sIq_0Cq_Lv9FkwBI___KAGI_CaSUMqMiaVPY&h=AT2ajyqj5ShH2tQZt0iuuH72HOqMTF_A86xEq4nWxLSS6pabBgezW8oDQl-7lGVOILU5t8IdLDHUXBRK99BcPjCgL_1KL0U3l8MbcmxoZuRiPXMlsbgrwIChvkOv2VImiOsgMzz_A2e_r32z5jzi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0IOIuBfnT7JPpHVXRtvRlLx-8Z3ClK6N-EQ0rynZwWoXxrujTBcj5_af2ijGSRaRIgktODcQnpV7x_9c0nJDP4dcboMBME7B8p49jQMh1eNpELvG3Ns9Lo2v6IYKbY9HYbvkPCzxIbgk1GLkURi94zZw

