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VÄÄLIKEHOITUS
Mikkelin maalaiskunnan työläisille
ja pienviljelijöille.

Mikkeli, 1928
Mikkelin Työväen Kirjapaino.
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TYÖLÄINEN!
PIENVILJELIJÄ!
MIKKELIN MAALAISKUNNASSA!

ouluisiin 4 päivänä ratkaistaan Mikkelin maalaiskunnassa
kuten muuallakin taas kolmeksi vuodeksi kysymys kunnan
asiain hoidosta. Silloin toimitetaan kunnanvaltuutettujen vaa
lit. Ei ole suinkaan yhdentekevää, joutuuko kunnan asioista
päättämään harvainvaltaan nojautuva, omia luokkapyyteitään
ajava porvaristo, vaiko kansanvaltaan nojautuva, työväen ja
kunnan yhteistä parasta harrastava työväenluokka.
Kun tämän kirjasen tarkoituksena on herättää harrastusta
vähävaraisessa väestössä kunnallisvaaleihin ja samalla selostaa
kunnalliselämässämme havaittavia puutteellisuuksia ja epäkoh
tia, joita sos.-dem. puolue tahtoo saada vointinsa mukaan kor
jatuksi, olemme kirjaseen ottaneet muutamia vähäisiä elämä
kertatietoja sos.-dem. ehdokkaista. Heidän pitkäaikainen toi
mintansa työväenliikkeessä ja kunnallisessa elämässä on takee
na siitä että sos.-dem. ehdokkaita äänestämällä saadaan kunnan
asioiden hoitoon kykeneviä, työväen ja kunnan parasta harras
tavia henkilöitä. Tässä kirjasessa puhutaan erikseen sinulle
1 y o 1 ä i n e n, pienviljelijä ja esikaupunkien
i s u k a s. Lue tämä siis tarkoin
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ALBIN PARKKINEN,
maalari, sylit. 1889. Sos.-dem. puo
lueen jäsen 1904 alkaen. Valittu v.
1922 kunnanvaltuustoon, jonka enin
käytettyjä ja kykenevimpiä jäseniä on,
toimien useina vuosina kunnallis-, vaa
li-, verotus-, rakennus- y.m. lautakun
nissa, lastenvalvojana, keskuslautak.
puheenjohtajana, rautatiekomiteassa,
esi ka lipunkivaliokunuassa,
piirimieli
sairaalan johtokunnassa y.m. kunnall.
tehtävissä. Osuuskaupan eri toimieli
missä. Yleisehdokkaana listoilla n:o 3,
4 ja 5.

Työläistoveri /
Vähävarainen, joko ruumiillisen tai henkisen työntekijä, si
nulla ei, vähän yli kymmenen vuotta taaksepäin, ollut minkään
laista oikeutta vaikuttaa kuntasi asioihin. Nyt tämä oikeus
smulla kunnallisen äänioikeuden muodossa on, mutta oletko
sitä osannut käyttää? Vai oletko pettänyt niiden työläistovereidesi ponnistelut, jotka sinulle ovat tämän oikeuden taistelleet
useinkin vaaran uhalla? Jos ennemmin olet ollut välinpitämä
tön, älä sitä enään ole, vaan mene joulukuun 4 p:nä äänestä
mään omia ehdokkaitasi kunnan valtuustoon, koska siten autat
itseäsi ja työläistovereitasi.
Mikkelin maalaiskunnan vähävarainen asukas. Sinusta riip
puu mitenkä kuntasi asioita tulevana kolmivuotiskautena hoide
taan. Jos sinä et mene vaaleihin, etkä'äänestä omia ehdokkai
tasi kunnanvaltuustoon ja siten jäät vaille oman etusi ajajia,
koroitetaan sinulle veroja ja näillä sinun maksamillasi veroilla
avustetaan sinulle vihamielisiä suojeluskunta’ y.m. järjestöjä.
Että näin tapahtuu, siitä on parhaana todistuksena viime vaa
lien jälkeinen aika. Viimeisissä kunnallisvaaleissa eivät väliä
varaiset käyneet tarpeeksi paljon äänestämässä omia ehdokkai
taan ja tästä johtui, että heidän edustuksensa valtuustossa lieik
keni. Nyt luulivat varakkaiden edustajat valtuustosi voivansa
menetellä mieli nsä mukaan syrjäyttämällä vähävaraisten edus-

HJ.

PÖLISI.

myymälänhoitaja, sylit. 1887. Sos.dem. puolueen jäsenenä jo ennen v.
1905 suurlakkoa. Käytetty monissa
järjestötehtävissä. Kunnanvaltuuston
i en v. 1924 alkaen. Toiminut kunuallislautakunnassa ja val+uuston aset
tamissa eri toimikunnissa, vaalilauta
kunnan puheenjohtajana, verotuslautakunnassa y.m. Mikkelin Työv. Näyt
tämön ja ty:n johtokuntaan kuulunut
pitemmän ajan. Ehdokkaana listalla

n:o 3.

tajut kaikista kunnan toimista, myöntämällä avustuksia omille
aseellisille luokkajärjestöilleen y.m. tavalla. Tähän kuitenkaan
ei vielä tällä kertaa heidän voimansa riittänyt. Mutta osoitti
kyllä sen, että jos he yksin pääsevät määräävään asemaan on
heillä hyvää halua ottaa kaikki oikeudet itselleen ja antaa vel
vollisuudet ainoastaan vähävaraisen kansanluokan kannetta
vaksi.

Työläinen ja pienviljelijä!
Edustajasi kunnan valtuustossa ovat pyrkineet siihen, että
sinun verotaakkaasi, joka on ylettömän raskas, huojennettaisiin
ja veroja asetettaisiin enemmän varakkaiden luokkien makset
tavaksi. Sinun edustajasi on pyrkinyt siihen, että sinun tapsil
lesi, jotka ovat heikosti ravitut, annettaisiin kouluissa runsaasti
ruokaa ja vaatetta, joista suurimman osan maksaa valtio.
Näitä pyrkimyksiä kuitenkin ovat varakkaiden luokkien
edustajat mitä kiukkuisimmin vastustaneet, jonka vuoksi sinun
< lisi saatava edustajia niin paljon, että vastustus ei mitään
merkitseisi.
Toiselta puolen ovat sinun edustajasi valtuustossa vastustai eet jo useamman vuoden täysin tehokkaasti määrärahojen
myöntämistä suojeluskunnille y.m. sinulle vahingollisille järjes
töille, kuin myöskin ehkäissyt useita sinulle vahingollisia muita
toimenpiteitä.
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LANKINEN,

puuseppä, synt. 1891. Sos.-dem. puo
lueen jäsenenä yli 10 v. Kunnanval
luuston jäsenenä 1920 alkaen. Jäse
nenä useissa eri toimikunnissa, kuten
asutus- ja verotuslautakunnassa, lilanostotoimikminassa ja rakennuslauta
kunnassa sen puheenjohtajana y.m.
Osuuskaupan toimielimissä, m.m. nyk.
johtokunnan jäsenenä. Pitkäaikainen
tvötaival takanaan kaikenlaisessa työ
väen toiminnassa. Ehdokkaana iistalla nto 3.

Ketkä ovat vähävaraisten kuntalaisten
ehdokkaita?
Jos katselet Mikkelin maalaiskunnassa joulukuun 4 p:nä
1928 toimitettavien kunnanvaltuutettujen vaaleja varten laadittua
vaalilippua, niin huomaat, että edelläolevat määritelmät sinun
ehdokkaistasi sopivat-ainoastaan listoilla n:o 3, 4 ja 5 oleviin
henkilöihin ja joista tässä kirjasessa on muutamia kuvia. Nämä
henkilöt ovat, ei ainoastaan ajaneet vähävaraisen1 kansanluokan
etua kunnan valtuustossa, vaan myöskin sen ulkopuolella. Näi
den henkilöiden toimesta on valitustietä saatu eräinä vuosina

O S K. V A R J LJ S,
syntynyt 1885. Kuulunut sos.-dem.
puolueeseen sen alkuajoilta saakka.
Ollut monissa puolueen luottamu äi
missä, kuuluen sos.-dem. piiritoimi
kuntaan,
kunnallistoimikuntaan pu
heenjohtajana. Mikkelin maalaiskun
nan valtuustoon vuodesta 1924 saak
ka, jäsenenä eri lautakunnissa. Sos.dem. valtuustoryhmän puheenjohtaja
na y.m. eri toimissa. Mikkelin rrvöväenyhcliSyksessä suorittanut runsaan päi
vätyön. Ehdokkaana listalla n:o 3.

7

J UHO II A L L I K A I N E N,
ratavartija, synt. 1864.
Sos.-dem.
puolueen jäsenenä 22 vuotta. Kunnan
valtuustoon kuulunut 9 ^uotta, kun
nallislautakuntaan 6 Janotta, verotusja tutkijalautakuntiin. Ollut Kalvitsan
kansakoulun "taloudenhoitajana. Kal
vitsan työväenyhdistyksen perustavia
jäseniä sekä 10 v. ajan kuulunut Mik
kelin Työväen Osuuskaupan hallintouimiin. Valtion rautateillä palvellut 39
vuotta yhtämittaisesti. Ehdokkaana lis
talla n:o 4.

■vähävaraisten verorasitusta^ jossain määrin siirretyksi varak
kaampien luokkien kanneltavaksi. Edelleen ovat nämä henkilöt
kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla työskennelleet vähä
varaisen kansanluokan aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin ko
hottamiseksi.

[Pienviljelijä, hetä äänestät?
Onko, pienviljelijä, sinun asemasi jo sellainen, että sinun
kannattaa ryhtyä varakkaiden luokkien kanssa taisteluun vähä
varaista luokkaa vastaan? Seisotko jo niin lujasti asemillasi, et-

A. H. K U k I,
kirjaltapa, syntynyt 1885. Yli 25 vuot
ta ollut mukana työväenliikkeessä
useilla •tri paikkakunnilla Suomessa
sekä Amerikassa. Raittiusasian innokas
harrastaja. Sanomalehtimiehenä jou
tunut sekä puhein että kirjoituksin vai
kuttamaan vähävaraisen väestön etu
jen valvomiseen monilla eri kunnallis
ia talouselämän aloilla. Pientään omis
tajana joutunut myös harrasramaan
maanviljelystä. Ehdokkaana listoilla
n:o 3 ja 5.
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JOHAN rr O I- O N E N,
kirvesmies, synt. 1883. Sos.-dem. puo
lueeseen kuulunut 1905 alkaen. Kun
nanvaltuustossa 1923 alkaen. Toimi
nut vaali- ja verotuslautakunnissa. Jä
ntevinä työväen miehenä suorittanut
runsaan päivätyön paikkakunnan työ
väen riennoissa, ollen mukana m.m.
Mikkelin Työväenyhdistyksessä mitä
moninaisemmissa tehtävissä. Samoin
kuulunut Mikkelin Työväen kirjapai
non hallintoon useita vuosia. Ehdok
kaana listalla n:o 3 ja 5.

tti jonkun onnettomuuden sinua kohdatessa rahavalta paina si
nua alemmaksi entistä torpparitasoa-kin? Oletko ajatellut, kuka
sinun oikeuksiasi on ennen puolustanut ja yhä edelleenkin on
valmis puolustamaan? Jos tätä kaikkea Mikkelin maalaiskun
nassa asuvakin pienviljelijä olet vakavasti ajatellut, täytyy si
nun tunnustaa, että vähävarainen kansanluokka ja sen edusta
jat on sinunkin ainoa turvasi.
Varakkaat luokat, ajaessaan omia etujaan, selittävät niiden
olevan myöskin pienviljelijäin etuja, vaikka he siten tietoisesti
narraavat pienviljelijöitä. Älä siis usko heitä, äläkä äänestä
heitä valtuustoon, jossa he vaan ajavat varakkaiden luokkien
etuja sinun vahingoksesi. Listalta n:o 4 löydät ainoastaan omia

TAAVETTI HÄNNINEN
sos.-dem. puolueen jäsen viski 1917.
Vehmaskylän ty:n perustajia. Kunnan
valtuustoon kuulunut v:sta 15)22 toi
mien useissa eri toimikunnissa, kuten
vaali-, verotus- ja tutkijalautakunnis
sa, esikaiipiinkivaliokiinnassa, tilanhoitotoimikunnassa ja vuokralautakun
nassa. Kihlakunnan lautamiehenä usei
ta vuosia, samoin (Jsiiuskaiipan hal
lintoneuvostossa. Nyttemmin valittu
kunnallislautakuntaan.
Ehdokkaana
listalla n:o 4.
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KUSTI NIKULAINEN,
pienviljelijä, sylit. 1869. Yli 20 vuot
ia kuulunut sos.-dem. puolueeseen.
Kunnanvaltuuston jäsenenä joutunut 8
\ uoden ajan olemaan mukana sen eri
toimikunnissa, kuten taksoitus-, tut
kija-, vaali- y.ni. lautakunnissa. Kan
sakoulun johtokunnassa 7 vuotta. Kalvitsan ty:n perustajia ja sen pulieeiU
johtajana 20 vuotta. Osuuskaupan hal
lintoelimissä mukana useita vuosia.
Tunti# tarkoin pienviljelijäin harras
tukset. Ehdokkaana istaila n:o 4.

luokkaetujasi ajavia harmaantuneita tovereitasi ja pienviljeli
jöitä. Äänestä siis ainoastaan listaa n:o 4.

Esikaupunkien asukas!
Tosiasioihin perustuvilla numeroilla on osoitettu, että Mik
kelin esikaupunkien asukkaat suorittavat kunnalleen paljon
enemmän veroja kuin mitä suhteellisesti kuntaa kuluttavat.
Täten siis esikaupunkilaiset joutuvat suorittamaan kunnallis
veroja etempänä kaupungista asuvien varakkaidenkin kuntalais
ten edestä. Kun esikaupunkien väestöenemmistön muodostaa
vähävarainen kansanaines, tapahtuu tässä mitä suurin vääryys

VILHO B O M,
syntynyt 18™ Kuulunut sos.-dem.
puolueeseen lähes parikymmentä vuot
ta. Ollut kaikenlaisissa’ kunnallisissa
toimissa, m.m. kunnanvaltuuston jäse
nenä kolme vuotta, verotus- ja tut
kijalautakunnissa
pitemmän
ajan,
I iukkolau kansakoulun johtokunnan
jäsenenä kymmenisen vuotta. Kihlakunnarr lautamiehenä kolme vuotta ja
valittu edelleen kolmivuotiskaudeksi.
Ehdokkaana listalla n:o 5.

O T T O PIISPAN E N,
myymälänhoitaja, synt. 1892. Sos.dem. puolueen jäsen vuodista 1916.
Ollut monissa työväen luottamustoi
missa sekä Suomessa että Amerikassa.
Nykyään toimii Otavan työväenyhdis
tyksessä useissa eri tehtävissä. Hirven
salmen kunnanvaltuuston jäsenenä
vuosina 1922 1925. Kunnallisia asioi
ta harrastavana henkilönä valittu Mik
kelin sos.-dem. kiinnallistiemikuiitaan.
Ehdokkaana listalla n:o 5.

heitä kohtaan. Nyt kun esikaupungit on aikomus lähimmässä
tulevaisuudessa liittää kaupunkiin, on odotettavissa, että maa
laiskunta koettaa hyötyä esikaupungeista niin paljon kuin mah
dollista kantamalla esikaununkilaisilta entistä suurempia veroja
ja poistamalla kaikki entiset vähäisetkin etuisuudet.
Tämä voidaan ehkäistä, jos esikaupunkilaiset menevät jouh kuun 4 p:nä kunnallisvaalehin ja äänestävät ainoas+aan listaa
n:o 3, jossa olevat ehdokkaat ollen itse esikaupuukilaisia, tule
vat tekemään kaikkensa esikaupunkilaisten oikeuksien puolus
tamiseksi.
Työläinen, pienviljelijä, Mikkelin esikaupunkien asukas tai
mun vähävarainen Mikkelin maalaiskuntalainen, sinun oma etusi

OTT O M A N K O N E N,
muurari, syntynyt 1873. Sos.-dem.
puolueeseen kuulunut yli 20 vuotta.
Mikkelin maalaiskunnan valtuuston jä
senenä vuosina 1926—192S. Kansa
koulun johtokunnan jäsenenä ollut
useita vuosia. Mikkelin Työväenyhdisi' ksen toimeliaimpia jäseniä. Osuus
toimintaa harrastavana valittu jäse
niksi Mikkelin Työväen Osuuskaupan
jäsenten edustajistoon ja osuuskaupan
johtokuntaan.
Ehdokkaana
listalla
n:o 3.

1 AND! T O I.ONE N,
syut. 1884. Liittynyt sos.-dem. puo
lueeseen 1905. Toiminut useissa luot
tamustoimissa
Mikkelin
sos.-dem.
Naisyhdistyksessä, m.m. useita vuosia
johtokunnan jäsenenä. Samoin Mikke
lin Työväenyhdistyksessä monissa eri
tehtävissä.' Kunnanvaltuustoon kuulu
nut 7 vuotta ollen valittuna useihin eri
lautakuntiin, m.m. elintarvelautakuntaar, köyhäinhoitolautakuntaan, kun
nalliskodin johtokuntaan, l.n.e. Ehdok
kaana listoilla 3 ja 5.

vaatii, ettei menet joulukuun 4 p:nä kunnallisvaaleihin ja äänes
tät listoja n:o 3, 4 tai 5.
Kun näin teet, autat itseäsi ja luokkaasi nousemaan entisestä
sorronalaisesta asemastaan uuteen ja parempaan yhteiskunta
elämään. Siilien yhteiskuntaelämään, johon sosialidemokraatti
nen puolue tässä maassa, kuten muuallakin pyrkii.
Siis sorrettu kuntalainen

T?ytä velvollisvutesi!
Mikkelin Sos.-dem. Kunnallistoimikunta.

URHO NÄRHI,
myymälänhoitaja, synt. 1897. Sos.dem. puolueen jäsenenä v. 1912 al
kaen. Kauppakoulun käyneenä ja hy
vänä numeromiehenä käytetty kunnan
tihntarkastajana sekä Rantasalmella
että Mikkelissä. Ottanut uutterasti
osaa työväen pyrintöihin, varsinkin
taiteellisiin rientoihin. Työväen osuus
kaupan toimitsijana on jokapäiväises
sä kosketuksessa laajojen työläisjouk
kojen kanssa. Ehdokkaana listoilla n-o
3 ia 5.
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Kun menet äänestämään ja saat vaalilipun
niin äänestä:
näin
Nso 1.

Nso 2.

Nso 6.

Nso 7.

Nso 3

f

Nso 8.

Nso 4.

Nso 5.

Nso 9.

Nso 10.

tahi näin
Nso 1.

Nso 2.

Nso 3.

Nso 4 /

Nso 5.

Nso 6.

Nso 7.

Nso 8.

Nso 9.

Nso 10.

tah i nä n
Nso 1.

Nso 2.

Nso 3.

Nso 4.

Nso 5 /

N:o 6.

N:o 7.

N:o 8.

N: o 9.

N:o 10.

