Allaoleva teksti liittyy neljään kuvaan pöytäkirjasta.

Pöytäkirja,
joka Valtiorikosoikeuden 90 osasto on pitänyt istunnossaan Riihimäen vankileirissä
Hausjärven vankileirissä Karan kylässä 5 päivänä elokuuta 1918.
Läsnä oikeuden puheenjohtaja Hovioikeuden Notaari Väinö Mäkinenja jäsenenä
apuj Lakit. Kand. Aksel Ekholm ja Pankinvirk. V. R: Strandenberg sekä Kaupp. Kalle
Fagerholm ja apuj.Vänrikki Eino Karvinen.
Saapuvilla virallinen syyttäjä Lakit.ylioppilas (? ?)
Vangittu suutari Kalle Vihtori Läntinen Oripään pitäjän Oripään kylästä.
Välissä valmis konekirjoitusteksti, josta puuttuu alku.
… hankkien kaartille aseita ja ampumatarpeita, minkä jälkeen marraskuussa 1917 oli
eri paikoille Suomessa bolsevikkien avustuksella toimeenpantu kapinanmuotoisia
häiriöitä, jotka kuitenkin tällä kertaa supistuivat pääasiallisesti pieniin ryöstöihin ja
muutaman kymmenkunnan henkilön murhiin. Tämän jälkeen, sitten, kun Suomi oli
julistettu itsenäiseksi valtakunnaksi ja muiden muoassa oli Venäjän tasavallan
hallitus n.k. Kansankomissaarien neuvosto oli myöntänyt Suomelle itsenäisyyden, oli
Suomen hallitus julistanut, että eri paikkakunnilla Suomessa muodostetut
suojeluskunnat, joiden päämääränä oli Suomen vapauttaminenVenäläisistä
kurittomilta sotilasjoukoilta ja suojeleminen järjestystä häiritseviä hankkeita
vastaan, oli pidettävä hallituksen sotavoimana, minkä jälkeen oli Venäjän hallitus oli
neuvostovaltaa edustaneiden valtiollisten ja sotilaallisten järjestöjen ja sotavoimin
kautta julistanut sotatilana vastaan ja tammikuun 29 päivä 1918 alkaen ollut
säännöllisessä sotatoiminnassa ollut Suomen laillista hallitusta vastaan ja sen
sotavoimia vastaan. Samaan aikaan Suomessa puhjennut maan laillisen
yhteiskuntajärjestyksen muuttamista tarkoittava kapina olipunakaartti tukenaan
sotilaallisessa Suomen laillista hallitusta ja sen sotavoimia vastaan alistunut
Venäläisten sotavoimien johtoon ja määräyksiin, muodostaen Suomen vihollisten
kanssa yhteisen rintaman Suomen hallituksen sotajoukkoja vastaan, mikä kapina
Venäjältä yhtä mittaa saapuneiden sotatarpeiden avulla oli jatkunut niin
voimakkaasti, että se vasta kuukausien kuluttua ja saksalaisten sotajoukkojen tultua
Suomen hallitusjoukkojen avuksi oli saatu kukistetuksi.
Koneteksti loppuu ja jatkuu käsinkirjoitettuna ja tunnustuksellisena

Ja koska Kalle Vihtori Läntinen oli kerrottuaan kapinaan myötävaikuttanut siten, että
hän liityttyään viime maaliskuun alkupuolella Oripään punakaartiin oli sitten
isännöimässä punakaartilaisten haltuunottamalla Lennon tilallaOripäässä ja on
myöskin ottanut osaa useihin ryöstöihin, sekä Lennon tilalta isännöidessäänvastaaja
on toiminut myös punaisten valtaamalla puhelinasemalla. Vaadin sen tähden
vastaajalle langettamista rangaistukseen valtiopetoksesta, ryöstöistä ja täten pitäen
raskauttavana asianhaarana sitä, että vastaaja on esiintynyt kiihoittajana ja ottanut
osaa jo viime vuoden marraskuun lakkoihin .
Riihimäki 5 pv elokuuta 1918.
Väinö Öhman
Syyttäjä Valtiorikosoikeuden jaostossa
Vastine:
Uudistaa kertomuksensa kuulustelussa ja myöntää esikunnan lausunnon ja
todistukset muuten oikeiksi paitsi että selittää kuuluneensa ainoastaan siihen
joukkoon, joka aseella varustettuna Sieppolan kylän Paavolan talosta ja Mannisten
kylän Mäki-Mattilasta kävi ryöstämässä elintarpeita, mutta ettei itse ottanut
ryöstöihin osaa. Kieltää myös esiintyneensä kiihoittajana tai vakoilijana, että…

