
Kuulustelupöytäkirja 20 pv toukokuuta 1918 (

Kuvat 1-4)

Missä ja milloin vangittu: 1.5.1918 Hollolassa

Todistajina: (?)

Onko tarttuvaa tautia: Ei

Vangin ammatti ja nimi: Suutari Kalle Vihtori Läntinen

Missä ja milloin syntynyt: 24.3.1882 Huittisissa

Kaupunki ja kodin osoite: Oripään pitäjä

Jos naimisissa, vaimon nimi, kuinka monta lasta sekä nuorimman
ikä: Vaimo Lempi Maria Läntinen, 2 lasta, nuorempi 5 v vanha

Mitä kouluja käynyt tahi osaako kirjottaa ja lukea: Huonosti lukea
ja kirjoittaa.

Missä ja kenen luona kauemman aikaa ja viimeksi tehnyt työtä:
Kotona omassa työssä

Mitä vanki tietää.

Aseista riisumisesta (Toim. = tarkoittaa asehankintaa valkoisilta)
ennen sotaa ja sodan aikana (kutka esim. johtivat): ryöstöistä,
murhista ja murhapoltoista sosialistien suurlakon aikana viime
syksynä ja myöhemmin ja kutka ottivat niihin osaa: Ei voi antaa
mitään lähempiä tietoja kuin että etupäässä Forssasta olevat
joukot olivat Oripäässä toimittaneet lukuisia vangitsemisia ja
murhanneet sitten useita vangeistaan Oripään seudulla.

Kertoja tuntuu rehelliseltä. Voitaneen laskea vapaalle jalalle.

Läsnäollut K. Marttila.



Sivu 3

Miten yhtyi punaiseen kaartiin, mihin ryhmään, pataljoonaan,
komppaniaan, osastoon… päällikköjen nimet, esikunnan jäsenet
ja muut kaartin toimihenkilöt: Maaliskuun alkupuolella 1918
päällikkönä kelloseppä Paavo Siltanen Oripään esikunnasta.

Mistä syystä liittynyt punakaartiin: Työmaan puutteessa, kun
nahka oli loppunut. Palkkaa luvattiin 90 markkaa viikossa. Sai
kaikkiaan lähemmäs 400 markkaa.

Keitä sotaan tahi kaartiin kiihottajia tuntee kotipaikallaan:
Kiihottajat saapuivat muilta paikkakunnilta, joten kertoja ei tunne
heitä.

Missä ja milloin ollut taisteluissa. Missä muissa toimissa ollut.
Mitä aseita kantanut ja missä aseet nykyään. Ei ole ollut missään
taistelussa. Toimi koko ajan taloustöissä. Pakeni muitten mukana
Oripäästä 12/4. Lähtiessä sai kiväärin, mutta se oli rikki…

Sivu 4

Onko vanki eaiintynyt kiihottajana: punaiseen kaartiin,
vallankumoukseen, laillista hallitusta vastaan, asevelvollisuutta
vastaan: On (jokaiseen kohtaan)

Onko levittänyt vääriä kulkupuheita sotatoimista: Ei tiedetä. Tahi
uhkauksia laillista hallitusta vastaan: On

Oheenliitetäänkö valallisia todistksia ja ovatko todistusten antajat
luotettavia: Ei pidetä tarpeellisena.

Esikunnan lausunto vangista: Ehdotamme yhteiskunnalle
vaarallisena ja salakavalana henkilönä mitä ankarinta
rangaistusta.



R.Kiertonen, Teuvo Uotila, Vilho (?) Ketola, Artturi Veräjänkorva
(lautamies)


