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Vaaliviesfi Sinulle, palkkatyöläinen ja 
pienviljelijä!

Äänioikeutettu mies ja nainen.

Tässä pienessä kirjelmässä tuomme Sinulle kaikkien vaalipii
riimme työtä tekevien tervehdyksen ja huomautuksen eduskuntavaa
leista, jotka toimitetaan ensi heinäkuun 1—2 päivinä. Kun vaaleissa 
ratkaistaan kysymyksiä, jotka ovat Sinulle ja koko vähävaraiselle 
kansanluokalle tärkeitä, niin sen vuoksi tutustutamme Sinut niihin 
pyrkimyksiin, joita eri puolueilla on ja samalla osoitamme Sinulle 
mitä sosialidemokraatit ovat jo hyväksesi tehneet ja vastaisuudes
sakin tulevat tekemään, että voisit harkita kenelle annat vaaleissa 
äänesi.

Seuraavilla sivuilla esitämme myöskin vaalipiirimme sosiali
demokraattiset kansanedustajaehdokkaat, jotka kaikki ovat koetel
tua väkeä ja uskollisia asiasi ajajia eduskunnassa. Luottamuksella 
voit antaa äänesi niille listoille, joissa on heidän nimensä, silloin saat 
olla varma, ettei Sinua unohdeta eduskunnassakaan, vaan työsken
nellään Sinun ja osatoveriesi etuja ja oikeuksia silmällä pitäen. Lue 
siis tämä tarkoin.



       

 
  
      

Toveri, työläinen, pienviljelijä, perheenäiti!

Oletko tullut ajatelleeksi, mistä johtuu, että Sinulla on niin vä
hän kaikkea muuta paitsi puutetta? Miksikä toisilla on upeita huo- 
neustoja, maakartanoita, palvelijoita, loistoautoja ja kaikkia elämän 
mukavuuksia? Miksi Sinulla ei ole rahaa, vaan ainoastaan velkaa, 
sikäli kuin saat luottoa, ja miksikä taas toiset tallettavat pankeissa 
suuria summia ja elävät huoletonta elämää niiden koroilla. Miksi 
Sinä, joka olet pienviljelijä, teet pitkiä työpäiviä ja palkkatyöläinen, 
joka pyrit tekemään ylityötä, kun toisten ei tarvitse tehdä muuta 
kuin laiskotella? Mistä tämä kaikki johtuu?

Me väsäämme Sinulle!

Katsos, Sinä teet työtä toisen hyväksi, etkä omaksi ja perheesi 
hyväksi.

Vaikka olet pienviljelijä ja työskentelet pellollasi, niin sittenkään 
et voi nauttia työsi tuloksia. Torpparina ollen suoritit pitkiä vero- 
työpäiviä ja sitten kun pääsit vapaaksi torppari-ikeestä, sait ras
kaan velkataakan hartioillesi. Edustajasi eduskunnassa, sosiali
demokraatit, koettivat parhaansa saadakseen lunastuslain Sinulle 
edullisemmaksi, mutta porvarillinen enemmistö teki laista epäedulli
sen, m. m. sait liian pienet maatilkut, kaikki arvometsä vietiin päältä 
vois ja maalle jäi liian korkea hinta, jotenka jäit raskaitten velkojen 
alle. Samainen suurmannomistaja, vaikkakin vapauduit sen ikeen 
alta torppariorjuudesta, kiristää Sinua nyt pankkikapitalistin muo
dossa, pitämällä rahan koron suhteettoman korkealla ja saatpa tehdä 
kaikkesi voidaksesi suorittaa velkojesi korot ja raskaat verot, joita 
maksettavaksesi on asetettu. Sinun on hankkiessasi rahaa turvau
duttava ansiotöihin ja hoidettava viljelyksiäsi sivutoimena.
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REINHOLD SWENTORZETSKI

Suomen Sosialidemokraatin toimittaja, käy
tetty monissa puolueen luottamustehtävissä,, 
m.m. edustajana kansainvälisissä konferens
seissa, puoluetoimikunnan jäsen. Mikkelin 
vaalip. edustajana eduskunnassa vuosina 
1919—1929. Nyt ehdokkaana Mikkelin, Jout
san,- Joroisten, Kangasniemen ja Sysmän, 

listoilla.

Perheecäiti, olet sitten pienviljelijän tai palkkatyöläisen vaimo.

Sinä tuskittelet kulutustarpeiden hintojen kalleutta, mutta oletko 
kiinnittänyt huomiotasi siihen, mikä sen aiheuttaa. Sen aiheuttaa 
meidän porvarillinen talous- ja valtiojärjestelmämme, joka ottaa 
tulonsa siitä mistä kansalaisten on pakko maksaa, tahtoi tai ei. Tässä 
verotusjärjestelmässä ei tuoda verokuittia käteen, vaan pakoitetaan 
kuitenkin maksamaan veroja kulutustarpeiden yhteydessä. Ja mitä 
enemmän kulutustarvikkeita kysytään, sitä raskaammin ne on vero
tettu. Tässä ei tule kysymykseen se kuinka paljon ansaitset, vaan 
kuinka paljon kulutat. Sinä maksat veroa tullien muodossa soke
rista, kahvista, jauhoista, ryyneistä, tulitikuista, tupakasta, kan
kaista ja kaikesta mitä joudut ostamaan. Valtio ottaa köyhältä 
väestöltä täten vuosittain toistatuhatta miljoonaa markkaa tullive
roja. Me sanomme köyhältä, koska köyhät muodostavat sen väestön, 
jotka enemmän kuluttavat jokapäiväisiä tarpeita. Useasti on rik
kaalla maanomistajalla, suurituloisella pankkimiehellä tai teollisuu
den harjoittajalla pieni perhe ja Sinulla, joka saat alle kymmenenkin 
tuhatta markkaa palkkaa vuodessa, on monta suuta syömässä, jo
tenka saat näitten kulutustarpeitten veroa suorittaa vuosittain paljon, 
enempi kuin 100,000 tulojen nauttija.

Miksi tällaista verotusjärjestelmää pidetään pystyssä?

Sinun edustajasi sosialidemokraatit ovat pyrkineet verotusjär
jestelmän uusimiseen oikeuden mukaiseksi ja sosialidemokraattinen 
hallitus kaatui juuri etujasi puolustaessasi. Sosialidemokraattinen
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HILMA VALJAKKA.

Paljon toiminut sos.-dem. nais- ja raittiusliik
keessä, ollut monenlaisissa puolueen luotta
mustehtävissä. Mikkelin 1. vaalip. edusta
jana eduskunnassa vuosina 1919—1929. Nyt 
ehdokkaana Kangasniemen, Joutsan, Pieksä

mäen. Mäntyharjun ja Mikkelin listoilla.

hallitus teki ehdotuksen tulliverojen alentamiseksi ja suojatullien 
poistamiseksi kuin myöskin kunnallisella alalla verotuspoiston tulo
rajaa korotettavaksi, joka olisi vaikuttanut sen, ettei köyhän olisi 
tarvinnut maksaa veroa siitä mitä välttämättä tarvitsee kuluttaa, 
mutta porvarillinen eduskunnan enemmistö yksimielisesti äänesti 
sosialidemokraattien ehdotusta vastaan, jotenka se tuli hyljätyksi ja 
sosialidemokraattien oli lähdettävä hallituksesta. Sinun mielestäsi ei 
nykyinen verotusjärjestelmä ole oikea, mutta mitä olet tehnyt sitä 
poistaaksesi. Mahdollisesti olet äänestänyt porvaripuolueita edus
kuntaan tai jäänyt vaaleista pois ja täten siunannut porvarien me
nettelyn omaksi vahingoksesi. Porvari vastustaa vähävaraisten 
verotaakan lievennystä, koska se merkitsisi sitä, että porvari jou
tuisi maksamaan tulojensa mukaista veroa ja se vähentäisi porvarien 
voitto-osuuksia.

Haluatko vielä tietää, mihinkä porvarit käyttävät kansalta täten 
kiskotut varat?

Niillä pönkitetään ja pystyssä pidetään porvarillista järjestel
mää ja turvataan suuromistajien luokkaetuja, pidetään pysytyssä 
aseellista järjestöä sotalaitoksen ohella, sotalaitoksen, joka muuten
kin on liian raskas näin pienen kansan köynän väestön ylläpidettä
väksi. Sotilasmenot ovat lyhyessä ajassa huimaavasti kohonneet. 
Vuonna 1919 olivat sotilasmenot 208 miljoonaa 800 tuhatta, vuonna 
1925 399 miljoonaa 300 tuhatta ja nyt kuluvana vuonna jo 554 mil- 
loonaa markkaa. Mihinkä luulet lopulta jouduttavan, jos tämä kehi-
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JUHO FR. TOLONEN,

pienviljelijä, ollut puolueen luottamustehtä
vissä ja työväen valitsemana Kerimäen kun
nanvaltuustossa y.m. kunnallisissa toimissa 
Mikkelin 1. vaalip. edustajana eduskunnassa 
vuosina 1916—1917—1919—24 ja 1927— 
1929. Ehdokkaana Kerimäen, Pieksämäen,

Mäntyharjun ja Rantasalmen listoilla.

tys jatkuu ja porvaripuolueiden sotainto saa jatkua siinä määrin, 
että kielletään valtiovarat sieltä, missä ne hyödyttäisivät kansanta
loutta. Mitä tuloksia saavutetaan tällaisella suunnattomalla tuhlauk
sella ja kiihkoilulla? Oikeastaan ei mitään, sillä sotatekniikan kehit
tyessä yhä enemmän ja enemmän jäävät pienten kansojen sotava
rustelut tarkoitustaan vastaamattomaksi, koska tulevaisuuden sota 
on räjähdyspommien ja myrkkykaasusotaa, jota käydään ilmasta 
käsin ja jossa suurilla ja rikkailla valtioilla ovat kaikki edut puo
lellaan. Pieni kansa ja harvaan asuttu maa ei voi suojata itseään 
tällaista tuhon tuojaa vastaan ja siksipä olisikin saatava turvallisuus- 
ja hyökkäämättömyyssopimukset muiden valtojen kanssa, jotka ta
kaisivat paremman turvallisuuden eikä tarpeettomasti rasittaisi kan
saa raskailla veroilla sotalaitoksen hyväksi.

Virkamieslakoksemme, joka nielee huomattavat määrät valtion 
varoja,

on vanhentunut, monimutkainen ja hidas, sekä on sen yläpäässä liian 
korkeat palkat, kuitenkin edessäolevat vaalit ovat tulos virkamies
temme palkankoroitusvaatimuksesta.

Nykyisessä hallituksessamme on virkamiehistö vahvasti edus
tettuna ja ajoi hallitus omaa asiaansa, pitäen virkamiesten palkan
korotusta kaikkein tärkeimpänä kysymyksenä. Hallitus ei ottanut 
ensinkään huomioon sitä, että maassa on runsaasti työttömyyttä ja 
että viime vuonna tuli maanviljelyksessä osittainen kato. Työttö-
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KALLE HAKALA,

ollut puokielehtemme toimituksessa, toiminut 
työväen osuusliikkeessä, kunnallisissa toi
missa ja puolueen luottamustehtävissä. Mik
kelin 1. vaalip. edustajana eduskunnassa vuo
sina 1911—1917, 1924—1929. Nyt ehdokkaa
na Mäntyharjun, Pieksämäen, Joroisten, 

Sysmän ja Mikkelin listoilla.

mäin hädänalainen asema ja pienviljelijäin hätä ei liikuttanut halli- 
tusherroja, vaan toivat he eduskunnalle esityksen virkamiesten pal- 
kankoroitukseksi, jonka mukaan valtio olisi vuosittain saanut maksaa 
noin 140 miljoonaa markkaa lisämenoja maamme virkamiehille. Ei 
voida väittää, eikö valtion palveluksessakin olevilla siellä alemmassa 
päässä olisi palkkojen koroittamisen varaa. Onhan suuri osa rauta- 
tietyöläisiä, posteljoonia ja maalaispostin kuljettajia huonosti palkat
tuja, mutta eihän hallituksen ehdotus näihin ulottunut. Palkan ko- 
joitusta olisivat saaneet yläpäässä olevat virkamiehet joidenka tulot 
ovat 50—100,000 markkaa vuodessa, ja koroitukset eivät olisi niin
kään pieniä, noin 10—15—20,000 markkaa vuotta kohden.

Kuten edelläoleva osoittaa, ei korkeampipalkkaisten virkamies
ten palkankoroituksella niin huutava hätä ollut, varsinkin kuin maas
samme on elintaso yleensä kovin alhainen. Onhan meillä tuhansia 
työläisiä, joiden palkka on 5—10,000 markkaa vuodessa ja kun sillä
kin on tultava toimeen, niin ei luulisi 50—100,000 markan tuloilla 
nähtävän nälkää. Näitä seikkoja piti sosialidemokraattinen edus
kuntaryhmä silmällä ja asettui kielteiselle kannalle hallituksen ehdo
tukseen nähden. Sosialidemokraatteihin yhtyi eduskunnan muista 
ryhmistä siksi paljon edustajia, että hallituksen ehdotus tuli hyljä
tyksi. Nyt olisi luullut käyvän samalla tavalla kuin ennenkin, että 
kun hallituksen ehdotus hyljätään, johtaa se hallituksen eroon, mutta 
nykyinen hallitus oli itsepäinen ja vaati eduskuntaa hajoitettavaksi, 
mikä osoittaa virkamiestemme häikäilemättömyyttä omia etukysy- 
myksiä ajaessaan.

Emme epäile sitä, etteikö virkamiesten takana ollut muitakin



 
 

 

 

    
     

 

TOIVO HALONEN,

pienviljelijä. Toiminut monissa puolueen 
ja työväen kunnallisissa tehtävissä, m.m. 
Säämingin kunnanvaltuuston puheenjohta
jana. Ottanut osaa pienviljelijäin neuvotte
lukokoukseen sekä paljon toiminut pienvilje
lijäin asioissa. Mikkelin 1. vaalipiirin edus
tajana eduskunnassa vuosina 1919—1929, 
nyt ehdokkaana Savonlinnan, Juvan ja Heinä

veden listoilla.

taantumuksellisia porvariryhmia ja etteikö virkamiesten palkanko
rotusvaatimukseen sisältynyt hyökkäystä eduskuntaa ja sen arvo
valtaa vastaan. Mikäli „Turun Sanomat” y. m. porvarilehdet jäl
keenpäin antoivat tietää, oli aikomus julistaa virkamieslakko ja eh
käpä vieläkin enemmän, sillä antoivathan esim. edistyspuolueen leh
det tietää, että kansanedustajat olisivat eduskunnan istuntojen pää
tyttyä joutuneet vastoin tahtoaan uudelleen Helsinkiin miettimään 
tyhmiä päätöksiään, kuten „Turun Sanomat” kirjoituksessaan päät
teli. Siis tässä oli kysymyksessä jo enemmän kuin lakko. Se oli 
kapinahanke maan laillista hallitusmuotoa ja kansanvaltaa vastaan 
ja mikä sen esti, oli se, että taantumusporvaristo tunsi painavansa 
liian vähän tässä vaa’assa. Kaikessa tapauksessa olemme nyt sel
villä eräitten kansalaispiirien pyrkimyksistä ja tiedämme sen mu
kaan toimia. Ei meidän tarvitse pelätä sellaista provokatsionia, mitä 
eräät porvaripiirit harjoittavat uhkauksillaan, nimittäin, että jos 
eduskunta ei vieläkään sen jälkeen kuin uudet vaalit ovat suoritetut, 
suostu virkamiesten palkankorotukseen, niin sitten tulee hulina. 
Älä Sinä äänioikeutettu sellaisia usko, sillä mitä enemmän eduskun
taan saadaan kansanvallan oikeuksien puolustajia, sitä heikommaksi 
jäävät taantumuksellisten piirien pyrkimykset.

Omien ja koko vähävaraisen väestön etujen vuoksi käytä ääni
oikeuttasi, mutta käytä se oikein!

Puolueita on paljon ja vaaliohjelmissa kauniita lupauksia, mutta 
älä usko kaikkiin lupauksiin. Edistyspuolueella on aina ollut kaunis
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TOIVO J. ARO,

toimittaja, ollut mukana työväen osuustoi
minnassa, kunnallisissa luottamustehtävissä, 
käytetty monenlaisissa puolueen luottamus
toimissa. Ehdokkaana Rantasalmen, Juvan 

ja Savonlinnan listoilla.

ohjelma, joskin muuten tyhjältä tuntuva, kun edistyspuolue ei itsek
kään tiedä mistä kansalaispiireistä saisi kannattajia. Virkamiesten 
palkkausasia on paljastanut edistysmielisen puolueen todellisen luon
non ja todennut sen ajavan samaa politiikkaa kuin kokoomuspuo
lueenkin, nimittäin kaikkien suuromistuksien etujen suojelemista 
työläisten ja muitten vähävaraisten kustannuksella. Suuromistajille 
hyvät edut, korkeille virkamiehille hyvät palkat, pankkikapitalisteille 
koronkiskomismahdollisuudet, suojeluskunnille valtion varat ja sota
laitoksen hyväksi korkeat verot, kas siinä kokoomus ja edistyspuo- 
lueitten pääpyrkimykset. Ei varoja asutustoiminnalle, ei vähäva
raisen kansanluokan sivistystyölle, ei työttömyyden torjumiselle, ei 
vanhuus- ja työkyvyttömyyden turvaamiselle, se on edistyksen ja 
kokoomuksen tinkimätön ohjelma käytännössä. Älä siis lisää kuor
maa harteillesi, äänestämällä kummankaan puolueen listoja.

Maalaisliittoonko voisit luottaa asiasi ajajana?

Tiedätkö kuinka maalaisliitto on Sinua vetänyt nenästä? Kun 
tohtori Sunila syksyllä 1927 muodosti hallituksen, niin se ohjelmas
saan lupasi lyhentää asevelvollisten palvelusaikaa, edistää asutustoi
mintaa, lieventää köyhien verorasitusta, ryhtyä uudistuksiin virka
miesten palkkauksessa ja virasto-oloissa, kohottaa kansan sivistys
tasoa y. m. Mitenkä kävi käytännössä? Hallituksessa 
ollessaan maalaisliitto unhoitti ohjelmansa ja esim. puolustuslaitok
sessa esitti 48 miljoonan markan lisämenoja vuosittain ja kun huo-



 

 
          
   
 

10

EMIL PUTKONEN,

työmies, pienestä pojasta ollut mukana työ
väenliikkeessä ja käytetty luottamustehtä
vissä. Sysmän kunnanvaltuustossa y.m. kun
nallisissa tehtävissä. Nykyään köyhäinhoidon 
esimiehenä. Ehdokkaana Sysmän ja Joutsan

listoilla.

rnautettiin asevelvollisten palvelusajan lyhentämisestä, vaikkapa 
muutamissa aselajeissa, niin hallitus ei ryhtynyt tuomaan edes esi
tystä eduskunnalle siitä. Armeijassa maalaisliittolainen hallitus ryh
tyi aivan erikoisiin toimenpiteisiin palkkojen koroittamisessa kor
keimmissa luokissa, niinpä sen aikana tehtiin arvonylennyksiä seu
raavasti: everstejä 77 everstiluutnantteja 80 %, majuria 71 % 
ja kapteeneja 33 %. Siis arvonylennyksiä yhtenä vuotena lähes 
niin paljon kuin koko itsenäisen puolustuslaitoksemme aikana yh
teensä. Tällä tavalla menettelivät maalaisliittolaiset puolustus- ja 
asevelvollisuuskysymyksissä. Pienviljelijäin ja palkkatyöväen etujen 
mukaista se ei ainakaan ollut vaan päinvastoin.

Asutustoiminta jäi aivan unhoituksiin, ellei ota lukuun Taama
lan tilan ostoa, josta maksettiin ylihintaa 450,000 markkaa, jonka 
summan joutuvat ne maksamaan, jotka ostavat sanotusta tilasta 
maita, tai kiskotaan se veroina Kansalta. Taamalan tilan osto osoitti, 
että maalaisliittolaiset etuilevat valtion kustannuksella, tehden hen- 
genheimolaistensa kanssa kauppoja, jotka ovat valtion kukkarolle 
kalliita. Tässäpä se maalaisliittolaisten asutustoiminta sitten pää
asiassa onkin, paljonko olet tilaton siitä hyötynyt.

Virkamiesten palkkauskysymys ja virasto-olojen uudistaminen 
kävi maalaisliittolaisilta omituisesti. Ei puhuttu mitään siitä, että 
suurituloisia virkoja olisi vähennettävä, kuten ohjelmassa oli luvattu. 
Päinvastoin perustettiin aivan uusi virasto, jonka johtajaksi pistet
tiin maalaisliittolainen lähes 200,000 markan vuosipalkalla, siis maa
laisliitto asetti uusia virkamiehiä ja niin kalliilla palkalla, ettei virka
miehistöllä ennen sellaista ollut. Alapäässä maalaisliittokin on vai-
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EMIL LUOSTARINEN,

vuokraaja, ollut kauan mukana puoluetoimin- 
nassa ja käytetty luottamustehtävissä. Toi
minut Heinävedellä kunnallisissa toimissa, 
m.m. nykyään köyhäinhoidon esimiehenä, 
lastenvalvojana ja kihlakunnan lautamiehenä. 
Ehdokkaana Heinäveden ja Kerimäen listoilla.

mis ollut tekemään virastouudistuksia, mutta juuri kaikkein lähem
min palkatuissa ryhmissä, muistetaanpas se kuuluisa postiruljanssi 
y. m. Esim. posteljoonit ja alemmat postivirkailijat saavat kiittää 
maalaisliittoa siitä, että heillä on paljon työtä ja vähän palkkaa. 
Ylempien postivirkailijoitten suhteen ei maalaisliitto pyrkinyt uudis
tuksiin. Käytännössä maalaisliitto puolustaa suurituloisten virka
miesten palkan lisäystä, mutta vähätuloisille pitäisi lisätä työtä ja 
vähentää palkkaa, eikö olekin kauniit pyrkimykset.

Verotusolojen lieventäminen vähävaraisille,

siihen ei maalaisliitto ole koskaan pyrkinytkään. Hallituksen ehdo
tus uudeksi verolaiksi oli kaikkein taantumuksellisin, mitä voidaan 
ajatella, sillä sen perusteella olisi harpattu aika askel taaksepäin ja 
tehty tyhjäksi vähävaraisten vuosikymmenien taistelut, joilla he 
ovat pyrkineet osallistumaan verojen määräämiseen. Maalaisliiton 
ehdotus olisi tiennyt sitä, että vähävaraiset olisivat suljettu tykkä
nään verotuksen määräämisen ulkopuolelle ja valta jäänyt suurmaan
omistajille y. m. varakkaille kansalaisryhmille. Verojen huojennuk
sesta ei vähävaraiset olisi päässeet osallistumaan mutta kylläkin va
rakkaat. Vähävaraisten harteille olisi maalaisliitto sysännyt aivan 
uusia verotusmuotoja, kuten tulleja sellaisillekin kulutustarpeille, 
joissa sitä ei ennestään ollut ja nämät olisivat kaikki tulleet suur
maanomistajani hyväksi.

Vielä olisi paljon sanottavaa mitenkä maalaisliitto esim. maa- 
talousluottoa järjestäessään on pitänyt silmällä suurempien maan-
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JUHO V. T J Ö N E N,

kaupanhoitaja, innokas osuustoiminta- ja 
kunnallismies, ollut tärkeissä puolueen luot
tamustehtävissä. Useamman kerran valit
tuna Säämingin kunnanvaltuustoon ja toimi
nut nt. m. kunnallislautakunnan esimiehenä. 

Ehdokkaana Savonlinnan ja Kerimäen 
listoilla.

omistajien etuja ja pienviljelijät saaneet jäädä syrjästä katselijaksi, 
ja kuinka maalaisliittolaiset ovat suhtautuneet vanhuus- ja työkyvyt
tömyysvakuutukseen, selittämällä, että meidän maan työväen van
huus- ja työkyvyttömyys on nyt jo niin turvattu, ettei siinä kaivata 
parannuksia. Edellä sanottu jo kuitenkin riittää osoittamaan ke
nenkä asioilla maalaisliittolaiset liikkuvat, ja juuri se onkin saattanut 
m.m. Karjalan ja Eteläpohjanmaan pikku viljeli jät vetäytymään pois 
maalaisliitosta. Älä Sinäkään luota maalaisliiton lupauksiin, sillä ei 
niitä kuitenkaan täytetä.

Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue.

Tämän nimen takana ovat Moskovan asioilla liikkuvat kommu
nistit, jotka ovat niin luihuja, etteivät uskalla esiintyä omalla nimel
lään. Viime eduskuntavaaleissa vaalipiirimme pienviljelijät ja palk
katyöläiset antoivat tämän nimen erehdyttää itsensä ja äänestivät 
kommunisteja, hukaten täten äänensä. Jos nämä erehtyneet olisivat 
antaneet äänensä sosialidemokraateille, niin olisi saatu 1 edustaja 
lisää vaalipiiristämme. Älä tee sitä erehdystä nyt, ja selitä toveril- 
lesikin, ettei sekään erehtyisi.

Mitä näillä kommunisteilla sitten on teille tarjottavaa, ei Mosko
van teeseillä täällä mitään saada aikaan. Siksipä kommunistien 
touhu jääkin poruksi eduskunnan ulkopuolella, mutta eduskunnassa 
ei johda mihinkään tulokseen. Kommunistit eivät ole vielä tuoneet 

-«unoatakaan järkevää ehdotusta eduskunnalle, sillä hyvätkin esityk
set ovat aina sotkettu järjettömyyksiin. Eikä kommunistien tarkoi
tuskaan ole saada työväelle parannuksia. He ovat sanoneetkin, ettei
vät he mene eduskuntaan sen kautta saadakseen työväen oloihin kor
jausta, vaan voidakseen harjoittaa maailman vallankumouksellista
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ALBIN KAIPAINEN,

vuokraaja, toiminut puolueen luottamustehtä
vissä, vuokralautakunnan jäsen, Juvan köy
häinhoitolautakunnan esimies. Ehdokkaana 

Juvan listalla.

propagandaa. Eduskunta ei kommunistien mielestä ole mikään muu 
kuin agitatsionin harjoittamispaikka, josta erikoisesti kohdistetaan 
parjaustulva sosialidemokraatteja vastaan. Porvaria ei kommunisti 
hauku, ja useasti se onkin äänestänyt porvarien kanssa yhdessä työ
väen etuja vastaan, kuten esim. tullien helpotuksessa niille vienti- 
tarpeille, joista hyötyy suurviljelijät. Vientitullien poistaminen työ
väelle tärkeistä kulutustarpeista merkitsee pienviljelijöille ja palkka
työläisille elintarpeitten hinnan kohoamista, mutta kommunistit puo
lustivat eduskunnassa tällaista lakiehdotusta. Myöhemmin kyllä 
huomasivat tämän teon seurauksen ja äänestivät sosialidemokraat
tien mukana tullien poistamista sianlihalta, ihralta, rukiilta ja 
ohralta, siis edellistä äänestystään vastaan, mutta se oli myöhäistä 
kun edellisellä kertaa äänestivät sosialidemokraatteja vastaan maa
laisliiton y. m. porvariryhmien kanssa, niin lakia ei enään saatu pe
ruutettua, jotenka eräältä osalta kulutustarpeitten hinnan kalleudesta 
saadaan syyttää kommunisteja. Heiluvaa ja epäjohdonmukaista on 
kommunistien politiikka, tänään he päättävät jostain asiasta ja huo
menna toimivat päätöstään vastaan. Voitko tällaisia järjettömyyksiä 

annattaa, jos Sinulla on arvostelukykyä. Voitko luottaa niihin, 
jotka tottelevat vieraita määräyksiä, jotka ovat ristiriitaisia meidän 
maan taloudellisen elämän kanssa. Älä luota sosialistisen työväen ja 
pienviljelijäin nimikilpeen, sillä annat viedä itsesi harhaan ja liuk
kaat äänesi, sillä kommunistit eivät nytkään saa vaalipiirissämme
edustajaa, joskin he saavat muutamia tuhansia harha-ääniä.

Suomen pienviljelijäin puoluetta on pienviljelijäin kartettava, 

sillä puolue ei ole muuta kuin hajoittajain ja onnen onkijain kopla.
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Puolueen ovatkin muodostaneet joukko eri puolueista kokoontuneita 
seikkailijoita, jotka ovat sairastaneet eduskuntakuumetta jo pidem
män ajan. Oman puolueensa keskuudessa he ovat yrittäneet edus
kuntaan pääsyä, mutta puolueen jäsenistö ei ole heihin luottanut siinä 
määrin, että mahdollisuudet eduskuntaan olisivat auenneet. Kuvaa- 
\inta tämän pienviljelijäpuolueen muutamille ehdokkaille on se, että 
he olivat omassa puolueessaan puolueäänestyksen alaisena, ja kun 
näkivät, ettei kannatus riittänytkään takaamaan eduskuntaan pää
syä, niin kiireen kaupalla perustamaan valitsijayhdistystä uuteen 
puolueeseen, sen kautta päästäkseen eduskuntaan.

Voitteko hyvät pienviljelijät luottaa seikkailijoihin, joilla ei ole 
muu tarkoitus kuin yksityiset pyyteet. Tämän ovat tunteneet puo
lueet, joiden jäseniä uuden puolueen eduskuntaehdokkaat ovat ja 
siksi ei heihin ole luotettukaan. Eikö tällaiset henkilöt omien etu
jensa takia ole valmiit uhraamaan pienviljelijöille tärkeät kysymyk
set suurvilj eli jäin ja pankkikapitalistien hyväksi, jos vaan se tuottaa 
heille yksilöllisiä etuja. Karttakaa pienviljelijät ja palkkatyöläiset 
Suomen pienviljelijäpuolueen ehdokaslistoja. Älkää antako ainoaa
kaan ääntä niille, sillä ei Mikkelin läänin vaalipiiristä tämä puolue 
tule saamaan edustajaa eduskuntaan, joten sen puolueen listoille an
netut äänet menevät ehdottomasti hukkaan. Suomen pienviljelijä- 
puolueen kautta tuette taantumus- ja virkamiesporvarien pyrkimyk
siä ja suojaatte suuromistajain etukysymyksiä. Ottakaa huomioon, 
ettei tällä uudella pienviljelijäin puolueella ole edes omaa ohjelmaa
kaan, vaan ovat he jonkinlaisen tekaisseet eri puolueiden ohjelmista 
saadakseen sekasotkun, johonka asioita tuntemattomat pienviljelijät 
sekaantuisivat.

Työläinen, pienviljelijä, vähävarainen perheen nainen.

Kaikkien suurin puolue on ollut aina välinpitämättömien puolue, 
joka ei ole käynyt äänestämässä. Sinä ehkä aikaisemmin olet kuulu
nut siihen, mutta nyt et enään halua kuulua kuin tiedät, että Sinun 
äänelläsi on ratkaiseva merkitys.

Sinä voit äänelläsi vaikuttaa joko köyhälistön hyvinvointiin 
taikka olojen kiristymiseen, muista, että jokainen 24 vuotta täyttä
nyt tämän maan kansalainen on yhtäarvoinen ratkaisemaan valtiol
lisia ja taloudellisia kysymyksiä. Näitä kysymyksiä ratkaistaan 
heinäkuun 1—2 päivinä vaaliuurnilla, muista mennä vaaleihin, mutta 
varo petkuttajia ja h a joitta j ien listoja.



 
 

 
 
        
  

EMIL E. L I U T U,

pienviljelijä, paljon ollut puolueen luottamus
tehtävissä. Työväen valitsemana Puumalan 
kunnanvaltuustossa, toiminut useammassa 
kunnallisessa tehtävässä. Ehdokkaana Juvan 

listalla.

Etkö kaikkea mitä työväen oloihin on tullut parannuksia, ole saanut 
sosialidemokraattisen puolueen toiminnan kautta.

Olet varmasti. Huonokaan torppien itsenäistymislaki ei olisi 
tullut ilman sosialidemokraattista toimntaa, ja ei ollut sosialidemok
raattien syy, ettei sitä saatu parempaa, mutta meillähän on mahdolli
suus vielä lakia saada paranemaan ainakin mitä tulee aluelaajennuk
siin ja luottokysymykseen tarkoitustaan vastaavaksi. Sos.-dem. puo
lue on ainoa, joka järjellisesti pyrkii asutus- ja viljelystoimintaa 
edistämään siten, että siitä on alkaville pienviljelijöille ja tilattomille 
hyötyä. Sos.-dem. hallitus aikoinaan avasi tien helppokorkoiselle 
maatalousluotolle asutus- ja viljelysraivauksia varten ja edelleenkin 
puolue tulee pitämään pienviljelijäin taloudellisen aseman paranta
mista yhtenä tärkeimmistä nykyhetken kysymyksistä. Kunnalliset 
lait saatiin sosialidemokraattisen toiminnan kautta ja näitten lakien 
perusteella pääset määräämään niinkin tärkeistä kysymyksistä kuin 
kunnan talouden hoidosta ja verotuksesta. Sinulla on mahdollisuus 
sosialidemokraattisen puolueen kautta laajentaa kunnallislakeja edul
lisemmaksi vähävaraiselle luokalle. Kieltolaki on sosialidemokraatti
sen puolueen aikaansaannos, samaten 8-tunnin työaikalaki, työväen 
suojelus- ja tapaturmavakuutuslait ynnä monta muuta olet jo saa
vuttanut ja kaikki sosialidemokraattisen puolueen kautta. Mutta 
paljon on vielä saavuttamattakin. Ei ole vanhuus- ja työkyvyttö
myysvakuutusta. Et ole vielä turvattu työnantajia vastaan, vaan
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voivat ne menetellä kanssasi kuin kauppatavaran kanssa. Et ole 
Turvattu työttömyyttä vastaan, etkä vielä ole asemassa, että voisit 
vähääkään turvata lastesi tulevaisuutta, siis paljon Sinulta vielä puut
tuu. Mutta vahvista äänelläsi sos.-dem. puolueen eduskuntaryhmää, 
mitä vahvemmaksi saamme edustuksemme, sen pikemmin toiveemme 
täyttyvät.

Ellet tahdo virkamiesluokan diktatuuria niskaasi, niin äänestä 
Sosialidemokraattisen puolueen vaaliliiton listoja.

Vaalilipun yläreunassa vasemmalla puolella, kohta kun lipun 
avaat, löydät nimen Sosialidemokraattisen työväen ja pienviljelijäin 
vaaliliitto. Näiltä listoilta löydät nimet, joihin voit luottaa, he ovat 
uskollisesti tähänkin saakka tehneet työtä vähävaraisten olojen pa
rantamiseksi ja tekevät voitavansa eteenkin päin.

Ellet tahdo raskasta sotilastaakkaa harteillesi, niin mene ja äänestä 
sosialidemokraatteja!

Jos toivot verorasitusten vähenemistä, niin äänestä sosiali
demokraatteja !

Kotisi onnen, lastesi tulevaisuuden tähden, äänestä sosialidemokraat
teja.

Punainen viiva sosialidemokraattisen vaaliliiton listoille!

Taantumusta ja virkavaltaa vastaan! Vähävaraisten oikeuksien 
puolesta!

Vaalivoitto työväelle! Valta kansalle!

MIKKELIN L. \ AALIPIIRIN SOS.-DEM. PIIRITOIMIKUNTA.


