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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 

Ehdotus ualloitettujen iJlueiden puhdista-
miseksi punaisista kapinoitsijoista. 

Aina kapinan alusta alkaen ovat asianomaiset suojelus 
kUllnat seka toimiva armeija tehneet järjestelmällistä työtä 
pohjois-Suomessa sekä osissa keski- ja itä-Suomea alueitten 
puhdistamiseksi kapinallisista aineksista. Tähän katsoen 
samoin kuin ottaen huomioon sen että asianomaiset piiri
päälliköt maan eteläosissa lyhyen ajan vuoksi, joka heillä 
on ollut käytettävänään sekä heidän suorilettavinaan ollei
den monien tehtävien takia, eivät ole voineet o mistaa 
puhdislustyöhön sitä aika a, jonka se vaatii, ja ottamalla 
huomiooll että puhdislustyö on suoritettava mikäli mahdol
lista viipymättä,' olemme tehokkaan tuloksen saavl.!tlami. 
seksi puhdistuslyötä suullniteHessamme ajatelleet sen väli· 
aikaisesti luovutetuksi erityistel.1 tätä tarkoitusta varten 
Piiriesikunliin ~sotilasasiamiehiksiu määrältyjen upseerien 
käsiin, joita olisi yksi kussakin piiriesikunnassa ollen 
suoraan Sotilaspoliisipäällikön alaisia ja toimeenpannen 
hänen käs ky jään ilmoitetluaan niistä asianomaisel!e piiri
päällikölle. Näiden upseerien velvollisuutena asianomaisissa 
suojeluskuntapiireissä on johtaa 

1) kapinoitsijain, punakaartilaisten ja epailyltävien henki
löiden etsintää, 

2) aseiden ja ampumatarpeiden etsintää, 

3) paikallisille viranomaisille ilmoittaa löydetystä omai
suudesta, jonka punaiset ovat ryöstäneet, 
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4) takavarikoida kaikki todislusaineistot puna kaartia 
vastaan, 

5) yllämainitun työn järjestäminen sekä yhtenäisen 
suunnitelman laatiminen lyön käytilnnöll iseksi suorittami· 
seksi. Tässä kohden on otettava huomioon että puhdistuslyö 
pannaan käyntiin yhtä aikaa kaikilla paikkakunnilla -sekä 
että työsuunnitelma laaditaan siten että täysi yhteistyö 
saadaan aikaan eri alueiden sotiJasasiamieh ien välillä. 
Yhteistyö on myöskin saatava aikaan lähimpien piiriesi
kuntJen päälliköiden kanssa. 

Kuk in suojeluskunlapiiri, joka joutuu kosketuksiin Iässä 
mainitun puhdistustyön kanssa, jaetaan eri alueihin mikäli 
mahdollisia seuraten nimismiespiirien rajoj~. Puhdistustyön 
suorittamiseksi näillä alueilla lähetetää n kuhunkin a lueeseen 
yksi sotilasasiamies (mikäli mahdollista upseeri) tarpeeJlisine 
miehislöineen. 

Aluejako selviää oheenliitetystä ehdotuksesta. Niille 
.paikkakunnille, joissa punaisilla o n ollut pääasiallinen 
toim intansa lähetetään suurempia osastoja ja niihin paik
koihin. joissa punaiset eivät mainittavasti o le riehune,et, 
ainoastaan sotilasasiamies sekä ehkä joukko sotilaita . 

Sotilasasiamiehen , joka suoraan 011" piiriesikunnan soti
lasasiamiehen alainen ja joka työskentelee tätä toimintaa 
varten vahvistetun ohjeen mukaan, velvollisuutena on: 

puhdisl"llstyötä suorillae~sa käyttää asianomaisen kruu· 
nunnimismiehen, paikallisten suoje luskuntain apua, mikali 
hän katsoo sitä ta rvittavan ja tulee nämät viranomaiset 
samoinkuin kaikki muut paikalliset viranomaiset saada 
määrays aniaa apua solilasasiåmiehelle: 

Antaa laatia luettelo niistä paikkakuntalaisista, jotka 
tavalla tai toisella ovat kuuluneet puna kaart ii n tai aulta- , 
neet sitä tai muulla tavoin ottaneet osaa kapinaliikkeeseen . 
Tässä kohden samoinkuin muussakin tapauksessa tulee 
sotilasasiamiehen hankkia tietoja nimismieheltä, kirkkoher
ralta , paikalliselta esikunnalta, kunnallislaulakunnalta y. m. 
luotettavilta henkilöiItä alueella, jotka parailen tunteva! 
paikkakunnan ja väestön, 
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Toimittaa kapinoitsijaill ja muiden henkilöiden kuulus
teluja, jotka ehkä voivat antaa tiefoja y. rn. seka tämän 
peru steeJl a 

antaa määräyksen siita mitkä ovat vangittavat, mitkä 
ovat asetettavat nimismiehen tai suojeluskunnan valvonnan 
alaiseksi ja kutka ilman mitään ehkä voidaa n pUstaä va
pauteen, 

anlaa laatia luettelo merkitsemäWI. siihen paikkakun
nalta poislunciden kapinoitsijoiden, heidän avustajiensa ja 
perheidensä rikollisuusluokka. Tarkkoja tietoja on han-
killava ja jos kysymyksessä on suuremmat r915101, valo
kuva jos mahdollista mukaanlHtettävä. Tämä luettelo 
liitteineen lähetetään viipymättä tutkintoasian päällikölle 
Helsinkiin sekä jäljennös si itä piiriesikunnalle. 

Ollaa selvä kaikista henkilöistä, . jotka ovat vie raa lta 
paikkakunnalta sekä jos he ovat tuntemaltomi~ hankkia 
tarkkoja tietoja heistä taikka jos he ovat työttömiä tahi 
jollain tavoin epäluulon alaisia, lähettää vartoituina koti
seuduilleen pai kallisen suojeluskunnan tutkittaviksi ja kuu
lusteltaviksi. 

Metsien j. n. e. puhdistamiseksi kutsua kokoon riittävä 
miehistö ottaen huomioon ettei väkeä turhan takia oteta 
pois näihin aikoihin niin kiireellis istä maan viljelystöistä. 

Panna toimeen ja johtaa aseitten etsi ntää ja kotitarkas
tuksia. 

Ol1aa tarkan selon mitä aikaisemmin on alueella tehty 
sekä jättää siilä raportti päällikölle. 

Ku n . työ 011 päättynyt laatia lyhyt kertomus ja lahet
tää se ynnä kaikki asiakirjat y. m. sotilasasiamiehelle 
Piiriesikunnassa edelleen läheteltäviksi Sotilaspoliisipääl
likölle. 

Sotilasasiamiehen apulai seksi asetetaan joka alueelle, 
joka on tutkittava, si htee ri - jonka mieluummin tulisi olla 
lainopillisen tutkinnon suorillanut, multa joka myöskin voi 
olla tulkintoja suori Itamaton, sopiva henkilö. Sihteerin 
toimena on: 

, 
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panna toimeen tutkimuksia solilasasiamiehen määräyk-
sestä, 

laatia pöytä kirjoja, luettelo1a j. n. e. 

seurata toimiala ansa koskevia vahvistettuja ohjeita sekä 

kaikella tapaa auttaa sotilasasiamiestä ja totella hänen 
määräyksiään. 

Punaisimmilla paikkakunnilla - - kaupungeissa, tehdas
seuduilla ja muissa suuremmissa yhdyskunnissa - pannaan 
sitäpaitsi toimeen muita tutkimuksia ja etsintöjä, mikä 
tapahtu'u muillakin seuduilla, jos niin katsotaan tarpeel
li seksi. 

Edellämainitun puhdistustyön alue käsittää Satakunnan, 
Turun, Ahvenanmaan, Uudenmaan, Hämeen, Sysmän, 
Viipurin sekä ösia Mikkelin, Jyväskylän, Pohjois-Savon 
ja Karjalan piireistä. Piirin jako alueisiin samoin kuin 
laskelma puhdistustyöhön tarvittavasta henkilökunnasta 
ja miehistöstä käy selville oheenliitetysta luettelosta. 
Puhdistustyön toimeenpaneminen tulee kesl~mään noin 3 
viikkoa. 

Ohje 1 sotilaspiirien sotilasasiamiehille. 

1. Koko 'maan lopulliseksi puhdistamiseksi määrä
tään kuhunkin sotilaspiiriin n. s. ..sotilasasiamiehet" • 
jotka Iässä suhteessa ovat sotilaspoliisipä1l1likön alaisia 
ja hänelle yk sinomaan ovat vastuussa puhd istustyöstå. 
Asiamiehen on oltava yhteistyössä piiri päällikön kanssa, 
jolla hänen on saatava tarpeelliset tiedot työn menesty
miseksi. 

Sotilasasiamiehen tulee: 

1) Heti asettua yhteyteen piiripäällikön kanssa. 

2) Ottaa palvelukseensa lainopilliset sihteerit tahi muut 
sopivat henkilöt hänen ja hänen alaistensa puhdistustyötä 
loimittavien upseerien avuksi. . 
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3) Sijoittaa hänelle annetut upseerit ja miehislö poliisi
päällikön ohjeiden mukaan. 

4) Hankkia poliisipäällikön kansliasta tarvittavat lomak
keet ja kortit. 

5) Hankkia tarvittavat kartat ja tulee kullakin kartalla 
olla merkiHynä se alue joka kuuluu kunkin loimintapiiriin; 
jokaisella piiripäällikölJä ja muilla upseereilla jotka määrä
tään eri puhdislamisalueille tulee olla samanlaiset kartat. 

6) Ottaa päällikkyys kaikkien piirissä olevien vakoilu
osastojen yli. 

7) Tarpeen mukaan lllobiJisoida piirissä olevat suojelus-
kunnat ja tulee asiamiehen tässä su hteessa saada tarvitta
vat valtuudet. 

8) 2 kertaa viikossa lähettää poliisipäälliköJle raportti 
työn edistymisestä. 

Piirin sotilasasiamiehen sihteerin tulee: 

1) Tarkastaa kaikki piiristä lähetetyt kuulustelupöytä
kirjat. 

2) Ohjata kaikkia piireiSSä työskenteleviä alueitten soti
lasasiamiesten sihteerejä että yhtenäinen menettelytapa saa
vutetaan. 

3) Puhdistuslyön loputtua sotilaspoliisipäällikölle lähet
Hiä seikkaperä!nen selvitys puhdistustyön tuloksista piirissä. 

II. Kunkin alueen sotilasasiamiehen tulee: 
1) Piirin sotilasasiamiehelle, ottamalla huomioon paikal 

listen suojeluskuntajärjeslöjen toiminta ehdottaa päälliköt 
puhdistusalueille. Ellei sopivaa paikkakuntalaista voida 
saada, mä.ärätään paikkakunnalle komennelun sotilasosaston 
päallikkö johtamaan puhdistustyötä. 

2) Sijoittaa miehistö eri puhdistuspiireihin piirihallinnon 
sotilasasiamiehen ohjeiden mukaan. 

3) Jos katsotaan tarpeelliseksi, järjestää väliaikainen 
vankileiri kaikkia alueella kiinni saatuja punakaartilaisia 
varten ja määrätä tarvittava henkilökunta vankien vartioi
miseen. 
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4) Katsoa että vangit regisleröidään ja että kuulustelu 
heti pannaan toimeen. 

5) Vastata vankien vartioimisesta ja kuljetuksesla. 

6) Tilllla vangeille tarvittava muona lähimmästa sotilas
vankileirista tahi lnlendenttuurin PiirikonttoriIta ja tulee 
hänen saada Hlla varten tarvittava valtakirja. 

7) Valvoa puhdisluslyölä hänelle uskotussa alueessa 
tekemällä larkastusmatkoja kaikissa alueeseen kuuluvissa 
pitäjissä. 

Liit. A. 
Kuulutu s. 

Täten kehoilan kaikkia lainkuuliaisia asukkaita _ 
pitäjissa . lunnin kuluessa: 

1) minulle jättämään ilmoituksen kaikista niistä henki
löistä jotka mainitussa pitäjässä ovat kuuluneet punakaar
tiin, ottaneet osaa punakaartin harjoittamiin murhiin, murha
polUoihin, ryöstöihin olkoonpa ne mitä laatua hyvänsä tai 
toiminnallaan muuten tukeneet sitä. 

2) antamaan ilmoituksen kaikista mahdollisista ase-, 
ampuma- ja räjähdysainevarastoista ja vielä löytyvistä ryös
letyistä tavaroista. 

3) talon9mislajia kehoitetaan ilmoillamaan kaikki ne 
heille tuntemattomat heukilöt, jotka oleskelevat heidän luo
naan, eivätkä voi näyttää toteen etteivät ole kuuluneet 
punakaartiin, tai ottaneet osaa tai lukeneet sen toimintaa. 

4) kaikkien jotka omistavat tai kantavat aseita ylJämai
nilluna aikana tulee hankkia itselleen asianomainen lupa. 

Joka laiminlyö noudattaa näitä määrllyksill, tulee vas
taamaan Valt io rikosoikeuden edessä. 

Puhdistamisalueen Päällikkö 

pitäjäsSll. 

Osoite: 
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Valtakirja . lle toimia sotilas-
asiamiehenä ____ ___ ______ ___ ................. sotiJaspii ri ssl1 ja kehoitelaan 

PiiripäaJlikköå ja hänen alaisiaan suojeluskuntajärjeslöjä, 
valtion ja kunnallisia viranomaisia antamaan hänelle mai· 
nitussa kohdin tarvittavaa apua. 

---------------.- -, 

Valtakirja . : ... __ lle toimia sot ilas-
asiamiehenä .. .. ......... __ _ .. _ .. sotilaspiirissä , __ 
alueella ja velvoitelaan paikalliset suojeluskunlajärjeslöl, 
valtion ja kunnan viranomaiset al istumaan hänen määräyk
siinsä ja siten olemaan häne lle avullisia tehtävänsä suo
rittamisessa. • 

--_ ... . -

Valtakirja . _ Ile toimia niiden valtuuk
sien mukaan jotka hänellä puhdistuslyön päällikkönä on 
ja velvoiteiaan paikalliset suojeluskuntajärjestöt, valtion ja 
kunnan viranomaiset antamaan hänelle tässä suhteessa tar
peellista apuaan_ 

Ohje II solilasasiamiehille, 

Heidän tojm ~ntansa tulee tarkoittaa mahdollisimman pian: 

L A.ntaa vangita kaikki punaiset, jotka voidaan katsoa 
kuuluviksi johonkin aJlamainituista luokista: 

1) Ollut kapinaJiikkeen johtajana, kuulunut punaiseen 
hallitukseen tai ottanut sillä vastaan luotlamustoimia, val
tion tahi kunnanvirkoja ; 

2) Olleet sotilaspäällikköinä, alkaen komppanian päälli
köistä, paikallisten punakaartien johtajista ja esikunnista; 

3) Jotka ovat ottaneet osaa murhiin, ryöstöihin, murha
polttoihin, pakkoluovutuksiin mitä laatua ne lienevälkin ja 
samanlaatuisiin rikoksiin ajankohdasta riippumatta; . 
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Valtakirja _ ..... .. ___ . _____ ._ .... ' ....... Ile toimia sotilas-
asiamiehenä ..... ..... .. ... __ solilaspiirissa ja kehoitelaan 
Piiri päällikköä ja hänen alaisiaan suojeluskunlajärjestöjä, 
valtion ja ku nnallisia viranomaisia antamaan hänelle mai
nitllssa kohdin tarvittavaa apua. 

Valtakirja , ...................... . . lIe toimia sotilas-
asiamiehenä ,__ .. soti laspiirissä ,'" 
alueella ja velvoitetaan paikalliset suojeluskunlajärjesföt, 
valtion ja kunnan viranomaiset alistumaan hänen määräyk
siinsä ja siten olemaan hänell e avullisia tehtävänsä suo
rittamisessa. 

Valtakirja __ ............ , ..... lIe toimia niiden valtuuk-
sien mukaan jotka hänellä puhdisluslyön päällikkönä on 
ja velvoitelaan paikalliset suojeluskuntajärjestöl, valtion ja 
kunnan viranomaiset antamaan hänelle tässä suhteessa tar· 
peellista apuaan . 

Ohje II sotilasasiamiehille. 

Heidän toimiptansa tulee tarkoittaa mahdollisimman pian: 

1. A.ntaa vangita kaikki punaiset, jotka voidaan katsoa 
kuuluviksi johonkin allamainituista luokista: 

1) Ollul kap inaliikkeen johtajana, kuulunut punaiseen 
hallitukseen tai ottanut siltä vastaan luoftamustoimia, vai· 
tion tahi kunnanvirkoja ; 

2) Olleet sotilaspäällikköinä, alkaen komppanian päälli· 
köistä, paikaltisten punakaartien johtajista ja esikunnista; 

3) Jotka ovat ottaneet osaa murhiin, ryöstöihin , murha· 
polttoihin, pakkoluovutuksiin mitä laatua ne lienevätkin ja 
samanlaatuisi in rikoksiin ajankohdasta . riippumatta; . 
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4) Toimineet agilaattoreina ja sanomalehti mie hinä. e rit· 
Ulinkill henkilöt, jotka ovat pakottaneet väkeä puna kaartiin ; 

5) Olleet vakoojia ja ilmianlajia, myösk in Venäjän val
lan aikana olleet, tahi hankkineet aseita punakaartille; 

6) Yleensä kaikki henkilöt, jotka paikkakunnan suoje
luskuntaesikunnan tai nimismiehen lausunnon mukaan ovat 
yhteisk unnalle vaaral lisia; 

7) Henkilöt, joilla vielä on tahi jotka vielä kätkevät 
punaisten aseita tahi punaisten va rastoja ja varastettuja 
tavaroita, 

Muist. Kun varmastikin suuri osa väestöä on yhtynyt 
punaisiin typeryydesta ja ymmärtämättömyydestä voidaan 
poikkeuksia erityisissä tapauksissa tehdä, jos paikallisen 
suojeluskunnan esikunta tai papp i ja nimismies takaa, että 
kyseessä oleva henkilö ei ole yhteiskunnalle vaarallinen. 

II. Merkitä luetteloihin kaikki henkilö t, jotka ovat otta
neet osaa kapinaan, kantaneet asetta tahi muuten olleet kapi 
nallisten kanssa yhteydessä, riippumatta siitä ovatko he 
vapaita, s. t. s. ehdollisessa vapaudessa. 

11 1. To imittaa kotitarkastuksia ja etsintöja ehkä pii lotet
tujen asevarastojen etsimiseksi. 
IV. Takava rikoida punaisten jättä mät paperit ja arkistot 
pi iri pUllikölle jäteUäviksi. 

Ohie 111 uankien kuulustelua, uangitsemisia la 
passituksia uarten. 

1. Kuulustelussa on syytetty ensin merkittävä kahdelle 
henkilökortille (liite 1), s itten täyttää tarka stuspäällikk ö tai 
se henkilö jonka hän on määrännyt yhden pöytäkirjakaa
vakkeen (liite II), paikallinen suojeluskunta täyttää toisen 
(liite 111). Kun vanki on lähetettävä lähimpään vankileiriin 
välia ikaisesta vankileiristä alueella asianmukaisella passi
tukseIla (liite IV) lähetetään yks i henkilökortti piirin soti
lasasiamiehelle edelleen lähetettäväksi tutkintoasiain pääJl i-
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köne, toinen henkilökortti sekä molemmat yllamainitut kuu
lustelupöytäkirjat seuraavai vankia vankileiriin. 

II. Jos pidätetty tulee ehdollisesti vapautetuksi laadi
taan myös "samanlaiset. pöyläkirjat ja hcnkilökortit, mutta 
merkitaän siihen että hän on, toistaiseksi vapaa sekä hänen 
oleskelu paikkansa. Ehdollisesti vapauletuille on ilmoitettava 
että heillä ei ole oikeutta poistua kolipaikallaan. Pöytä
kirjat ja yhden henkilökortin tulee piirin sotilasasiamiehen 
lahettää suoraan tutkintoasiain päällikölle Helsinkiin, toillen 
henkilökortti laheteUl.än piiriasiamiehelle edelleen lähetettä· 
väksi piiripäällikölle. 

111. Mitä niihin henkilöihin tulee, jotka ovat ,syypäät 
johonkin ohjeessa II sotilasasiamiehille luokitettuihin rikok
siin, mutta eivät ole tavattavissa laaditaan niistä tarkka 
Itleitelo ja jaetaan nämät henkilöt kahteen luokkaan. 

a) Henkilöt, jotka ovat tehneet rikoksen pitäjässä jossa 
heillä on kotipaikkansa. 

b) Muilta paikkakunnilta olevat henkilöt, jotka ovat teh
neet rikoksen puhdistusalueeJla. 

Luettelossa tulee 'mikäli mahdollista olla mainittuna rikol-
lisen: 

1) Nimi, suku- ja ristimänimi. (Liikanimi). 

2) Ammatti. 

3) Kotipaikka, viime oleskelupaikka tai työpaikka. 

4) Rikoksen laatu. 

5) Ikä, perhesuhteet, perheen oleskelupaikka. 

6) Mihin punaseen joukko-osastoon rikoJlinen on kuu· 
lunut. 

7) Mikä asema hänellä on ollut punasten keskuudessa. 

8) Tuntomerkit, mieluummin valokuv'a. 

Etsitty henkilö 011 merkittävä kahteen henkilökorttiin, 
joista toinen lähetetään tutkinloasiain päällikölle Helsinkiin 
ja toinen annetaan piiripäälliköJle enempiä toimenpiteitä 
varten. 

• 
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Nimi: 
Ammatti ja kotipaikka: 
Milloin ja missä vangittu: 
Missä pidetään v3ngitluna: __ 

Tulkinlo pa perien N:o 
Omaisuuden N:o ..... . 
Tiedustelut: 

Muu! toimenpiteet: 

Milloin ja missä van~ittu: 

Milloin j<l minne vanki lähe· 
tetty: • 

On ko sairas? Onko tarttuva 
tau ti? 

Vangin ammatti i<1- nimi : 
Missä ja milloill syntynyt: .. 
Kotipaikka ja kod in osoite: 

Liif. /. 

synt. 

Uif. /1. 

P ö ylti k i r j a, pidetty aIem
pana mainittua vankia kuu
lustellaessa 
pitäjässä kaupungissa 
päivänä . kuula 

\ 1918. Todi stajina olivat 
lä snä: 

Jos naimaton, läh eisi mmän sukulaisen nimi ja osote: 



II 

Jos naimisissa, vaimon nimi, kuinka monta lasta sekä nuo
rimman ikä: 

Mitä koulua on käynyt, tahi osaako kirjoittaa ja lukea: 

Missä ja kenen luona kauemman aikaa ja vii meksi tehnyt 
työt. : 

Mihin työväenyhdistykseen ja ammattiosastoon liittynyt ja 
milloin: 

Milloin . punakaarti perustettiin vangin kolipaikalla, ketkä 
johtajat: 

Milloin yhtyi punaiseen kaartiin: mihin rykmentliin, palal
joonaan, komppaniaan, osastoon, (plutoonaan); päällik
köjen nimet, esikunnan jäsenet ja muut kaartin toimi· 
henkilöt: 

Mistä syystä liittynyt punakaartiin, mitä palkkaa luvattu ja 
saanut: 



12 

Keit a solaan tahi kaartiin kiihoittajia tuntee koti paikallaan : 

... .. .. 

Missä ja milloin ollut taisteluissa; missä mui ssa toim issa 
ollut; mitä aseita on kantanut ja missä aseet nyky1l.an: 

., 

Mitä vanki tietää käytetyistä asevarastoista tai aseista: 
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Mitä vanki tietää: 
aseista riisumisesta ennen solaa ja sodan aikana (kutka 
esim. johtivat): ryöstöistä, murhista ja murhapoltoista 
sosialistien suurlakon aikana viime syksynä ja myöhem
min ja kutka ottivat niihin osaa: 

Lii!. 1/1. 

Pöytäkija tehty 
Suojeluskunnan Esikun-

nassa ...................... kuun ... päivänä 
vuonna 191 ... sen johdosta, että Pää
majan lutkintoasiain Tuomari on pyy-
tänyt lausuntoa alempana mainitusta 
vangista. 

- -

, 
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Läsnä olivat seuraavat Esikunnan 
jäsenet: 

Vangi"n nimi ja ammatti: 

T 

Missä ja milloin syntynyt: 
Kotipaikka ja kodin osoite: 

Jos naimaton, millainen toimeentulo: . 

Minkälainen luonteeltaan, kiivas tahi rauhaHiIlen, Iyöteliäs, 
vaiko. lakkoihin yllyttelijä: 

Elämäntavat (säännölliset tahi kuljeksivaa eläm3a): 

Missä ja kenen luona tehnyt Iyölä kotipaikallaall ja minkä-
laisen arvostelun hänen työnanta jansa yleensä hänestä 
antaval: .. 

Onko kuulunut Työväenyhdistykseen ja mikä asema siinä: 

Onko kuulunut punakaarliin ja mikä asema siinä: ............. . 

Missä ja milloin oHut taisteluissa: missä muissa toimissa 

• 
I 
" 

I 
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ollut: mitä aseita on kantanut ja onko vangin luona 
sellaisia löydetty: 

Onko vanki ottanut osaa aseista riisumiseen ennell sotaa 
ja sodan aikana ja millä tavalla: ryöstöihin, murhiin, 
rää kkäyksiin , murhapolttoihin ja kiristyksiin, sosialis
tien suurlllkon aikana vii me syksynä ja myöhemmin 
ja onko vangin luona löydetty ryöstettyä tavaraa: 

• 

.... 
Onko vanki tehnyt mitään mui ta Esikunnan tiedossa olevia 

rikoksia nykyisen sodan aikana: 

Onko vank i esiintynyt kiihoiUajana: 
punaiseen kaartiin: 
vallankumoukseen: 
lamista hallitu sta vastaan: . 
asevelvo lJ isuulta vastaan: 
levittänyt vääria kulku puheita sotatoimi sta : 

tahi uhkauksia lailHsen hallituksen kannattajia vastaan: 

Oheenliiletaänkö valallisia todistuksia ja ovatko todistusten 
antajat luotettavia: _. 

Esikunnan lausunto vangitusta: 



- -

16 

. ' .,l" , _ 

Vanki N:o 

Liit. IV . 

Passitus . 

~ määräyksestä passitelaan 
~ ... -....... . 

saattamana 
varten, 

p:nä kuula 191 , 

vastaalloletlu: (Paikka ja aika) . 

(Nimi) 
(Ammatti) 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 

• • 
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