
Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiirin
Kutsuntalautakunnille.

Senjälkeen kuin kutsuntatoimitukset tässä sotilaspiirissä nyttemmin kaikkialla ovat päättyneet,
tulee teidän noudattaa seuraavaa:

1:o. ellette vielä ole esikunnalleni Kuopiossa toimittanut kiertokirjeessäni -°/-> 18 määrättyä otetta
kutsuntaluettelosta (semmoiset ovat saapuneet ainoastaan seuraavista kunnista: Heinävesi, Hyrynsalmi,
lisalmen kaup., Kajaanin maalaisk , Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Nilsiä, Paltamo, Rautalampi, Sotka-
mo, Suonnejoki, Tuusniemi, Varpaisjärvi, Vesanto), on se aivan pikimiten lähetettävä postitse tai,

jos se käy hitaasti, lähetillä.
2:o. Päämajasta annetun käskyn mukaan teidän tulee omaan haltuunne jäävään kutsuntaluette-

lon alkuperäiskappaleeseen saada tehdyksi niin luotettavat ja täydelliset merkinnät kuin suinkin kaikista
laillisetta syyttä kutsunnasta poisjääneistä, sillä nekin joita vastaan ei tällä hetkellä voida ryhtyä pakko-
toimenpiteisiin, tulevat myöhemmin rangaistaviksi. Kun merkintä on tehty, ilmoittakaa esikunnalleni
kuinka monta on tullut sillä tavoin merkityksi.

3:o V akinaiseen palvelukseen määrätyt, mutta siitä niskotellen kieltäytyneet tai piilottamalla
tai karkaamalla välttyneet asevelvolliset on suojeluskuntain avulla vangittava, ja jos vangittaessa tekevät
vastarintaa, ammuttava.

4:o. jotta ensikerralla vakinaiseen palvelukseen kutsuttua väkeä ei olisi tarvis rasittaa pitem-
mällä palvelusajalla kuin mitä sotaretki välttämättä vaatii, vaan voitaisiin laskea kotilomalle lepoa ja
kotitöitä varten, tulee Teidän kutsuntaluettelon ja paikallistuntemuksenne mukaan merkitä ketkä paikalli-
seen suojeluskuntaan jääneet asevelvolliset voitaisiin kutsua heidän sijaansa suorittamaan ainakin helpom-
paa sotapalvelusta, semmoista kuin vankien vartioimista vankiloissa ja vankileireissä, rautatiepalvelusta
ja vartiotointa valloitetuissa kaupungeissa ja seuduissa ynnä muuta semmoista missä luoteltavaisuus on
tärkeämpi kuin varsinainen taistelukykyisyys. Tähän tarkoitukseen merkittäviä pitäisi jos mahdollista
olla yhtä paljon kuin tähän saakka vakinaiseen palvelukseen ulkopuolelle kotikuntaa määrättyjä.

5:o. Suojeluskuntien tehtäväksi annan, tästä tiedon saatuaan, vaikuttaa kukin piirissänsä että
paikkakunnan isänmaalliset kansalaiset käsittävät velvollisuudekseen nyt lähiaikoina ponnistaa kaikki
voimansa ja tehdä kaikki uhraukset, joita sotaretken nopea onnistuminen vaatii;

6:0. kunnallislautakuntia, joiden esimiehet kutsutitaviranomaisina samalla saavat ylläolevista
määräyksistä tiedon, muistutan 19 -"/:; 18 annetussa kiertokirjeessäni heille asetetusta ehdottomasta vel-
vollisuudesta pitää huolta asevelvollisten puutteenalaisista omaisista, niin ettei säälittävien perhesuhteiden
tähden ole tarvis montakaan asevelvollista jättää vakinaiseen palvelukseen merkitsemättä. Senaatin an-
taman selityksen mukaan on kyllä noudatettava asevelvollisuuslain 26 §:ää, jonka mukaan elossa olevan
isänsä tai äitinsä ainoata poikaa ei ole vakinaiseen palvelukseen sodankaan aikana kutsuttava, muita
kokemus on osottanut että kutsuntalautakunnat paikoittain ovat aivan liian laajasti sovelluttaneet sään-

nöksiä muista
.
säälittävistä perheoloista. Sotalaitokselle tarpeellisten tehtaiden y. m. laitosten työnteki-

jät voidaan vakinaiseen palvelukseen ottaa ja komennetaan sitten, jos tarvis vaatii, työpaikkaansa sota-
lain alaisina asevelvollisina.
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