
Kaikille Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiirin kutsunta-
lautakunnille, kunnallishallinnoille ja

suojeluskunnille.

Kuopiossa kuluvan huhtikuun 14 ja 15 p:nä pidetyn neuvottelun johdosta ja silmällä
pitäen että nyt on ratkaiseva hetki saattaa voitolliseksi kääntynyt vapaustaistelumme suurisuun-
taisella loppuponnistuksella täysin onnelliseen päätökseen, joka ikiajoiksi turvaa rakkaan isän-
maamme itsenäisyyden ja valmistaa sankarisille joukoillemme tilaisuuden niin pian kuin suinkin
palata välttämättömiin rauhan töihin, julkaisen noudatettavaksenne ja kaikkien kuntalaistenne
tietoon saatettavaksi seuraavan kehotuksen:

l:o. Koko tästä sotilaspiiristä koottavaksi käsketty määrä asevelvollisia on nyt aivan
pikimiten Kuopioon toimitettava (siis myös n. s. kolmannen oton toinen puolisko). Pielaveden
kunnalle, joka esimerkiksi kelpaavalla ripeydellä on lähettänyt kaikki vaaditut miehet ja siitä
vähän ylikin, lausun tässä erikoisen vilpittömän kiitokseni.

Kiireimmiten ovat kutsunnassa erehdyksestä myönnetyt vapautukset peruutettavat, jotta
reserviä vielä jää käytettäväksi.

Alapuolella asevelvollisuusiän olevaa nuorisoa (18—21 vuotisia, poikkeustapauksissa hyvin
varttuneita 16—17 vuotisia) on kehotettava vapaaehtoisina lähtemään. Sellaiset kutsunnan jäl-
keen tarjoutuvat vapaaehtoiset saadaan kaikki laskea yhteen kunnan asetettavan miesluvun kanssa.
Jos tällä tavoin saadaan enemmänkin kuin mitä kunnalta on ehdottomasti vaadittu, tulee se sille
pysyväiseksi kunniaksi.

Paikallisiin suojeluskuntiin, jotka jäävät suorittamaan vartio- y. m. palvelusta kotikun-

nassa, oikeutan Teidät pakollisesti velvoittamaan kaikki 40—50 vuotiaat ja sitäkin vanhemmat,
jotka vielä sellaisiin toimiin kykenevät.

2:o. Tarkat täydelliset luettelot kutsunnasta aiheetta tai tuntemattomasta syystä poisjää-
neistä on kaikista kunnista tänne esikunnalleni kiireimmiten toimitettava, ellei tänne lähetetty
kutsuntaluettelo niitä jo sisällä.

3:o. Jos teillä kunnassanne on valtiollisesta syystä tai kutsunnasta poisjäämisen tähden
vangittuja, jotka eivät ole soveliaita asepalvelukseen lähetettäviksi, tulee teidän säilyttää vähem-
män vaarallisia sellaisista paikkakunnalla ja käyttää heitä työssä kunnan vaivaistalolla tai muilla
kunnan maatiloilla tai muodostaa heistä pieniä komennuskuntia, jotka parin vartijan johtamina
lähetetään taloihin tai torppiin minne heitä tarvitaan ja halutaan työhön, talonruokaa ja yhden
markan päiväpalkkaa vastaan hengeltä. Vartijoiden ylläpito tässä tapauksessa on suojeluskun-
nan kustannettava.

4:o. Lähemmät määräykset paikallisten suojeluskuntain jatkuvasta toiminnasta ja vartio-
palveluksesta julkaistaan piakkoin erikoisessa palvelusohjesäännössä, joka teille lähetetään.

5:o. Kuntien on itse osotettava lahjoitusvaroja paikallisten suojeluskuntiensa hallintoa,
harjoitusta ja muita menoja varten, niin myös kunnassa koolla olleiden vapaaehtoisten ja kutsut-
tujen miehistöjen vaatimiin ylläpitomenoihin ynnä persoonallisiin avustuksiin hädänalaisille. Lah-
joitukset yleisiin suojeluskuntatarpeisiin eli vapaustaistelun hyväksi ovat sitävastoin asetettavat
esikuntani käytettäviksi ilman ehtoja, mutta niiden käyttäminen ja tilittäminen tapahtuu neuvot-
telukokouksessa valittujen tilintarkastajain neuvolla ja valvonnalla.

6:o. Paitsi 3. kohdassa mainittua tapaa, millä asevellisuuskutsunnan vuoksi työvoiman
puutetta kärsiviä tilan- ja torpantalouksia voidaan avustaa, on välttämättömästi myös käytettävä
naapurien vapaaehtoista yhteenliittymistä ja keskinäistä avunantoa, joka on erittäinkin tärkeä
siellä mistä itse talouden johtaja on rintamalle lähtenyt. Suomen kansan on osotettava, ettei se
ole kykenemätön siihen mitä kaikissa sotaakäyvissä sivistysmaissa jo kauan on osattu järjestää,
nimittäin kiireellisten töiden yhteissuoritukseen ja naapurusten uhrautuvaiseen huolenpitoon toi-
nen toisensa eduista.
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