
Kiertokirje
Kaikille Pohjois-Savon ja Kajaanin

sotilaspiirin kunnallisille ja pai-
kallisille suojeluskunnille.

Päämajan Etappipäällikön ilmoitettua minulle, että punais-
ten vankien käyttämistä maatöihin on koetettava järjestää sillä
tavoin että taloihin ja torppiin minne työvoimaa tarvitaan luo-
vutetaan sellaisia vankeja työhön talonruoasta ja valtiolle mak-
settavasta yhden markan rahapalkasta päivältä, kuitenkin eh-
dolla että vartioiminen voidaan katsoa riittävästi järjestetyksi,
käännyn nyt teidän puoleenne ilmoittaen asian järjestelyä var-
ten seuraavat ohjeet: ,

l:o. Etusijassa on kullakin paikkakunnalla käytettävä pa-
kollisiin töihin semmoisia suojeluskuntien vangitsemia karku-
reita, kuljeksi joita ja kutsuntaniskottelijoita joita ei ole käsketty
tänne lähettää.

2:o. Minun valvontani alaisista vankileireistä saavat van-
keja töihin käytettäväksi tilata yleensä ainoastaan suojeluskun-
nat. Yksityisten tehdessä tilauksia tulen aina kääntymään
lähimmän suojeluskunnan puoleen kysyen ottaako se vankien
säilymisestä vastatakseen, jos heitä anojille luovutetaan. Tilauk-
sissa on mainittava haluttujen työntekijäin luku sekä likimää-
räinen aika joksi ne tarvitaan. Nimeltä mainittuja vankeja ei
yleensä saa tilata.

3:o. Luovutettujen vankien passitus täältä tilauksen teh-
neen suojeluskunnan kotipaikkaan tapahtuu minun toimestani
ja valtion kustannuksella, mutta niiden vartioiminen perille
tultua, jaoittelu työpaikkoihin, valvonta siellä ja siirto toisesta
työpaikasta toiseen on suojeluskunnan tehtävä ja vastattava.
Samalla muotoa tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä niiden
palauttaminen tänne.

4:o. Muihin kuin maatöihin myönnetään täältä tilattuja
vankeja vain erikoisen harkinnan jälkeen kunnille ja yksityisille,
nekin tietysti suojeluskuntien vastuulla.

5:o. Maatöihin luovutettuja vankeja on ensi sijassa annet-
tava niihin taloihin ja torppiin joista miehiä on tai on ollut
asevelvollisina sodassa, ja siinä järjestyksessä kuin työvoiman
puute äskenmainitusta syystä niissä on polttava. Toisessa sijassa
käytettäköön vankeja maatöihin kuntien omistamilla tiloilla ja
vasta kolmannessa sijassa niiden yksityisten tiloilla joilta sota
ei suoranaisesti ole riistänyt tjT övoimaa. Viimemainittuja tapauk-
sia silmällä pitäen olen tänään Etappipäällikölle tehnyt esityk-
sen että suojeluskunnat oikeutettaisiin, missä oikeaksi harkitse-
vat, velkomaan työvoiman saajilta yhden tai kaksikin markkaa
vankia kohti päivältä yli edellämainitun taksan ja käyttämään
näin kertyvät varat omien vartiokustannustensa korvaamiseen.
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