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TYÖLÄINEN!
VÄHÄVARAINEN!

_Joulukuun 4 päivänä ratkaistaan Mikkelin kaupungissa kuten
muuallakin taas kolmeksi vuodeksi kysymys kunnallisten asiain
hoidosta. Silloin toimitetaan kunnanvaltuutettujen vaalit. Ei ole
suinkaan yhdentekevää, joutuuko kunnan asioista kokonaan
päättämään harvainvaltaan nojautuva, omia luokkapyyteitään
ajava porvaristo, tai saako myöskin kansanvaltaan nojautuva,
työväen ja muitten vähävaraisten yhtei-stä parasta harrastava
sosialidtmokratia siinä sananvaltaa.
Tämän kirjasen tarkoituksena on herättää harrastusta vähä
varaisessa väestössä kunnallisvaaleihin ja samalla selostaa
kunnalliselämässämme havaittavia puutteellisuuksia ja epäkoh
tia, joita sos.-dem. puolue tahtoo saada vointinsa mukaan kor
jatuksi. Niinikään olemme kirjaseen ottaneet muutamia vähäi
siä elämäkertatietoja sos.-dem. ehdokkaista. Heidän pitkäaikai
nen toimintansa työväenliikkeessä ja kunnallisessa elämässä on
takeena siitä, että sos.-dem. ehdokkaita äänestämällä saadaan
kunnan asioiden hoitoon kykeneviä, vähäväkisten parasta har
rastavia henkilöitä. Tässä kirjasessa puhutaan erikseen sinulle
työläinen ja muu vähävarainen kuntalainen. Lue tämä siis tar
koin.
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V. PAAVILAINEN,
Mikkelin työväen keskeisin toimihen
kilö, joka vaivojaan säästämättä on
toiminut ty.öväen elämänehtojen pa
rantamiseksi. Pitkäaikainen valtuusmiestoiminta takanaan ja paljon käy
tetty eri valiokuntien työssä. Osuus
kaupan toimintaan niinikään osallistu
nut sen perustamisesta alkaen, kuuluen
monet vuodet osuuskaupan eri toimi
elimiin. Sanomalehden toimittajana on
läheisessä yhteydessä vähävaraisen
kansanosan harrastusten kanssa. Eh
dokkaana sos.-dem. työväen listalla
n:o 3.

Kunnallisverot — kuka ne maksaa?
Ruumiillisen työn tekijät ja muut vähävaraiset palkkatuloilla
eläjät ovat tunteneet, että heidän verotaakkansa on vuosi vuo
delta käynyt yhä raskaammaksi. Tämä ei ole ihmekään, kun
ottaa huomioon, miten nurinkurisesti veroitusolot kaupungis
samme ovar muutamien viime vuosien kuluessa kehittyneet. Veroitus kohdistuu pääasiassa seuraaviin tuloryhmiin: 1) kiinteistötuloihin, 2) elinkeino- ja liiketuloihin sekä 3) palkkatuloi
hin. Seuraavat, virallisiin tutkimuksiin perustuvat Mikkelin
kaupunkia koskevat numerot valaiskoot, minkäverran verot ovat
kohonneet kussakin näissä ryhmissä vuodesta 1917 vuoteen 1924
mennessä:
Kiinteistötulot
Elinkeino- ja liiketulot
1917
1924
1917
1924
17,120:— 139,270:- 91,610:— 406,180:—

Palkkatulot
1917
1924
76,360:— 1,152,000:—

Näemme, että samaan aikaan kuin veroitus kiinteistötulojen
osalle on kohonnut 8-kertaisesti, elinkeino- ja liiketulojen osalle
FRANS VIRTANEN, leipomon työnjohtaja, syntynyt 1887 Turussa.
Sos.-dem. puolueen jäsenenä ollut vuodesta 1904 alkaen. Pitkäaikai
nen uuttera toiminta takana työväen ammatillisessa liikkeessä Turussa
sekä nyt viimeisen kolmen vuoden ajan Mikkelissä, ollen m.m. Mikke
lin Työväenyhdistyksen sekä Elintarvetyöntekijäin Mikkelin osaston
tcimeliaimpia jäseniä. Ehdokkaana sos.-dem. työväen listalla n:o 3.
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A. A. KANNISTO,
selväsanainen sosialidemokraatti. Pit
käaikainen työtaival takanaan työväen
riveissä. Hoidellut työväen järjestö
sihteerin virkaa Mikkelissä useat vuo
det. Niinikään ollut mukana työväen
osuustoiminnallisissa
harrastuksissa
osuuskaupan alusta saakka. Itseoppi
neena asianajajana hoidellut vähäva
raisten oikeusasioita hyvällä menes
tyksellä. Kaupungin valtuustossa ol
lut mukana jo kolmen vuoden ajan.
Tuntee hyvin kaupungin ,,parlamen
tissa" ratkaistavat asiat. Ehdokkaana
sos.-dem. työväen listalla n:o 3.

n. 4 ^-kertaisesti, on se palkkatulojen osalle
kohonnut 1 5-k e r t a i s e s t i.
Mistä se johtuu?
Paitsi itse verolaeissa olevista epäkohdista, josta jo johtuu,
että palkkatulot tulevat tiukemmin verotetuiksi kuin muut tulot,
myöskin siitä, että kahteen ensiksi mainittuun tuloryhmään lu
keutuvat ovat myös olleet kaupungin kunnal
lishallinnossa moninkerroin lukuisam
min edustettuina kuin palkalla eläjät.
Kun työläiset uusien kunnallislakien voimaantultua kävivät kun
nallisvaaleihin kaupungissamme valtasivat he valtuustossa 6
edustajapaikkaa itselleen. Alku oli kaunis, mutta sen jälkeen
ote herposi. Edustajamäärä laskeutui, niin että v. 1925 tuosta
edustajamäärästä oli enää toinen puoli jälellä. Seuraustenkin
iäytyi ennenpitkää näkyä. Ja ne näkyivätkin, ennenkaikkea
juuri veroituksen räikeässä suhteettomuudessa, kuten numerom
me osoittavat, mutta myöskin muussa kunnallisessa elämässä,
jossa porvarillisten ylimielisyys ja luokkaharrastukset alkoivat
saada yhä näkyvämpiä ilmauksia. Se sai työläiset seuraavissa
ROOSA SIISKONEN. Työväen naisliikkeessä tunnettu toimihen
kilö. Toiminut pitemmän ajan Mikkelin sos.-dem. Naisyhdistyksen
puheenjohtajana ja ottanut samalla tarmokkaasti osaa muuhunkin
työväen valistustoimintaan. Innokas raittiusasian harrastaja. Kun
nallisella alalla mukana köyhäinhoitolautakunnassa ja kansakoulun
johtokunnassa v.m. Ehdokkaana sos.-dem. työväen listalla n:o 3.
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MATTI HUTTUNEN.
Työväestön luottamusta naut
tiva, monissa järjestötehtävissä
mukana
olleena kouliintunut
mies. Pitkäaikainen valtuusmiestoiminta takanaan. Samoin useat
vuodet rahatoimikamarin jäse
nenä
toimineena syventynyt
kaupungin hallinnossa esiinty
viin sekä talous- että rahaasioihin. Ehdokkaana sos.-dem.
työväen listalla n:o 3.

eli v. 1925 vaaleissa jälleen lukuisammin jalkeille. Vallattiin
yksi edustajapaikka lisää, niin että se nyt viimeisenä kolmivuo
tiskautena on ollut 4. Mutta tämäkin on aivan liian vähän.
Mahdollisuuksia sosialidemokraattien äänimäärän kohottami
seen on vielä yllin kyllin, kun sen välttämättömyydestä vaan
(■Haan selvillä.

Lähes kaksi ja puoli miljoonaa markkaa
on laskettu tarvittavan ensi vuonnakin koota verotuksella kaupunkikuntalaisilta. Se on huikea summa kaupungissa, jossa tus
kin on 5,000 asukasta. Sen pitäisi myös antaa jokaiselle vähä
varaiselle vakavaa miettimisen aihetta, missä suhteessa tämä
verokuorma tulee jakaantumaan eri väestökerrosten kannetta
vaksi. Tuleeko aikaisemmin vallinnut, vähävaraisia hirveästi
O. V. HOKKANEN, rautatieläinen. Sos.-dem. puolueen jäsen. Pit
käaikainen toiminta takanaan valtion rautateillä, jossa on perehtynyt
palkannauttijain harrastuksiin ja pyrkimyksiin. Seuraa tarkoin yhteis
kunnallisia kysymyksiä. Mikkelin Työväen Osuuskaupan jäsenenä
ollut osuustoimintaliikkeessä mukana pitkät ajat. Ehdokkaana sos.dem. työväen listalla n:o 3.
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A. HUOVINEN.
Työväen suuren liikelaitoksen
johtajana joutunut läheltä seu
raamaan ja harrastamaan työ
väen elinehtojen parantamista
ja muita työväen harrastuspii
riin kuuluvia asioita. Tuntee
rahamaailman ,,salaisuudet” ja
näin ollen voi tottumuksella ot
taa osaa kaupungin asiain hoi
toon. Toiminut aikaisemminkin
kaupungin valtuustossa, sähkö
laitoksen johtokunnassa j.n.e.
Ehdokkaana sos.-dem. työväen
listalla n:o 3.

painanut nurinkurinen verotusjärjestelmä samaan suuntaan jat
kumaan, vai saadaanko siihen muutosta aikaan? Se ratkaistaan
suurelta osalta kohdakkoin toimitettavissa kunnallisvaaleissa.
Mutta jos nyt silmää porvarillisten ehdokaslistojen kokoonpa
noa, niin huomaa, ettei mitään muutosta sieltä ole odotettavissa,
niin vankka niillä on nytkin juuri mainittujen varakkaiden etu
piirien edustus. Vain omaan sos.-dem. työväen edustukseensa
voivat vähävaraiset luottaa. Ja siksipä on tämän edustuksen
lisäämiseksi ponnistettava kaikki voimat.

Kuinka verotuksella koottuja varoja
on käytetty?
Tärkeätä ei ole yksin se, missä suhteessa verot kaupungin
asujamilta kootaan, vaan myöskin se, missä suhteessa niitä
HJ. JÄRVELÄINEN, kirjaltaja, synt. 1893. Sos.-dem. puolueen jä
sen. Pitkäaikainen järjestötoiminta takanaan sekä ammatillisessa liik
keessä että työväen urheiluliikkeessä. Mikkelin Kirjaltajayhdistyksen
puheenjohtajana toiminut useat vuodet. Kaupungin taksoituslauta
kunnan jäsen, urheilulautakunnan jäsen sekä jäsenenä useissa muissa
toimikunnissa. Ehdokkaana sos.-dem. työväen listalla n:o 3.
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HILMA VALJAKKA.
Tunnettu työläisnaisten etujen
puoltaja. Omistanut suuren osan
ajastaan työläisnaisten aineelli
sen ja henkisen tason kohotta
miseen ja heidän yhteispyrintöjensä eteenpäin viemiseen. Ol
lut aikaisemmin sos.-dem. työ
väen valitsemana kaupungin
valtuustossa ja näin ollen hyvin
perehtynyt kunnalliseen toimin
taan.
Ehdokkaana sos.-dem.
työväen listalla n:o 3.

minkin kansaluokan hyödyksi ja parhaaksi käytetään. Tässä
kin suhteessa on kaupungin tähänastista porvarillista kunnal
lispolitiikan vastaan paljonkin muistuttamista. Se on ollut etu
päässä varakkaimman väestön etuja suosivaa. Porvarillisten
kunnallispoliittisista luokkaharrastusten ilmauksista voitaisiin
esimerkkejä mainita jos kuinka paljon. Tyytykäämme tässä
kuitenkin vain yhteen sellaiseen, mutta kuvaavaan. Tähän men
nessä muutamina vuosina ovat porvarit ehtineet vuosittain
avustuksina

suojeluskunnalleen lahjoittaa n. 600,000 mk.
Kun sosialidemokraatit ovat näitä varoja myönnettäessä porva
reilta tiedustelleet, mitä hyötyä tästä suojeluskunnasta kaupun
gille on, jotta sille noin voidaan raskailla veroilla koottuja va
roja työntää, eivät he ole saaneet siihen mitään vastausta.
SELMA HALINEN, kirjaltajan vaimo. Ollut mukana työväenliik
keessä lähes parikymmentä vuotta. Mikkelin sos.-dem. Naisyhdistyk
sessä hoidellut erilaisia luottamustoimia toistakymmentä vuotta, ollen
nykyisin sen rahastonhoitajana. Niinikään ottanut osaa myöskin Mik
kelin Työväenyhdistyksen toimintaan pitemmän ajan. Éhdokkaana
sos.-dem. työväen listalla n:o 3.
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JALMARI LAITINEN,
synt. 1897 Pieksämäellä. Toimi
posteljoonina Viipurissa, jonka
jälkeen siirtyi osuuskauppaalalle. Ollut Hämekosken Tvöv.
Osuuskaupan johtajana, josta
pari vuotta sitten muutti Mikke
lin Työväen Osuuskaupan apu
laisjohtajaksi. Sos.-dem. puo
lueen jäsenenä toistakymmentä
vuotta. Harlun kunnanvaltuus
ton jäsenenä joutunut ottamaan
osaa työväen kunnalliseen toi
mintaan. Ehdokkaana sos.-dem.
työväen listalla n:o 3.

Minkätähden eivät? Sentähden, ettei siihen ole ollut vastausta
annettavissa. Mitään suojeluskuntaahan kaupungissa ei tarvita,
jos nämäkin varat sensijaan, että ne näin on tuhlattu vähäisin
täkään hyötyä tuottamattomaan tarkoitukseen, olisi käytetty
niiden monien puutteellisuuksien ja epäkohtien korjaamiseen,
joita työläisten ja muitten vähävaraisten oloissa on, niin olisi
niillä saatu paljon hyvää aikaan. Mutta ne ovatkin asioita,
joihin porvarillinen kunnallispolitiikka saadaan vain vaivalla
huomiota kiinnittämään.

Työläisien ja muitten vähävaraisien eduista
huolehtivat vain sosialidemokraatit.
Samalla kun porvarillisessa kunnallispolitiikassa varakkai
den edut ovat tulleet hyvinkin huolella hoidetuiksi, vähävarais
ten aseman parantaminen on jäänyt taka-alalle, vaikka se juuri
MIINA HURNONEN, työmiehen vaimo. Sos.-dem. naisliikkeessä
mukana olleena joutunut ottamaan osaa työläisnaisten harrastuksiin
niin kunnallisella kuin poliittisellakin alalla. Mikkelin sos.-dem. Nais?'
yhdistyksessä joutunut tekemään työläisnaisten kesäsiirtolan toimin
nan eteenpäin viemiseksi runsaan päivätyön. Ehdokkaana sos.-dem.
työväen listalla n:o 3.

A. J. HALINEN,
kirjaltaja, synt. 1887. Sos.-dem.
puolueen jäsen v:sta 1915. Am
matillisessa työväenliikkeessä ol
lut mukana yli 20 vuotta jou
tuen hoitamaan monenlaisia eri
tehtäviä
järjestötoiminnassa.
Kymmenkunta vuotta hoitanut
Mikkelin sos.-dem. Kunnallistoimikunnan sihteerin tehtäviä ja
tässä toimessa joutunut paljon
olemaan mukana työväen kun
nallisissa harrastuksissa. Otta
nut yli 20 vuotta osaa paikka
kunnan
musiikkiharrastuksiin.
Ehdokkaana sos.-dem. työväen
listalla n:o 3.

enin huomiota kaipaisi. Sekin, mitä siinä on aikaan saatu, on
ollut sosialidemokraattien painostuksen tulosta. Mainittakoon
siitä tässä muutamia esimerkkejä, koska ne 'samalla kuvastavat
sosialidemokraattien pyrkimyksiä yleensä.
Verotuskysymys. Kun taksoituslautakuntaan ei,
vähälukuisan edustuksen takia valtuustossa, ole 'saatu riittävästi
vähävaraisten edustajia, on taksoituslautakunnan tietoon kirjall.sesti saatettu sosialidemokratian vaatimukset. Vähätuloisten
verovähennyksiä on vaadittu korkeimpiin lain sallimiin määriin.
Vuosi vuodelta näin toistuneiden vaatimusten tuloksena on lo
pulta saatu perusvähennyksen koroitus, joskaan ei vielä kor
keinta määrää.
T yöttömyyden torjumista silmälläpitäen on esitetty
yleisistä töistä laadittavaksi useamman vuoden käsittäviä suunH1LMA PAAVILAINEN, jalkinetyöläisen vaimo. Sos.-dem. puo
lueen jäsen. Pitemmän ajan sos.-dem. naisliikkeessä mukana olleena
suorittanut Mikkelin sos.-dem. Naisyhdistyksessä monenlaisia järjestö
tehtäviä. Äskettäin perustetun lasten sos.-dem. raittiusyhdistyksen
toimikunnassa joutunut uutterasti työskentelemään lasten raittiuspyrkimysten elvyttämiseksi. Ehdokkaana sos.-dem. työväen listalla n:o 3.
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nitelmia. Täten menetellen aina mahdollinen työttömyyskausi
ei kohtaisi suurempia vaikeuksia töiden järjestelyssä ja varatut
lyömäärärahatkin tulisivat käytetyiksi hyödyllisemmin kuin jos
äkkiä pitäisi keksiä kaikenlaisia vähemmän tarpeellisia ^hätä
aputöitä”. Esitys sellaisenaan on jäänyt huomioonottamatta,
mutta parannusta töiden järjestelyssä on kuitenkin ollut havaitlavissa.
Palkkaus- ja muut työehdot. Porvarivaltuutettujen huolehtiessa suuripalkkaisten virkamiesten kaikin
puolisista eduista ovat sosialidemokraatit sitävastoin kohdista
neet huomiota kaupungin varsinaisten työläisten ja aivan pieni
palkkaisten toimeentulon ja työehtojen parantamiseen. Tällai
sista parannuksista mainittakoon m.m. tuntipalkkatyöläisillekin
saatu eläkesääntö ja kesäloma. Kun kuukausipalkkaa nautti
vien viran- ja toimenhaltijain palkat y.m. työehdot ovat tulleet
erityisellä palkkaussäännöllä vakaannutetuiksi, ovat sosiali
demokraatit vaatineet työehtosopimuksen käytäntöönottamista
myöskin muita kaupungin työläisiä varten, mutta toistaiseksi
tuloksetta.
Vähävaraisten asunt o-o lojen paranta
minen on yksi tärkeimpiä kunnallispoliittisia kysymyksiä.
Sosialidemokraattien myötävaikutuksella on siinäkin päästy
sikäli eteenpäin, että kaupunki on päättänyt ryhtyä rakennuslai
noilla y.m. tukemaan pienasuinrakennustoimintaa.
Työväestön sivistys- y.m. sellaisille pyrkimyk
sille on kaupunki saatu niinikään kallistamaan korvansa.
On tietenkin vielä paljon muita kysymyksiä, joihin huomiota
on tullut kiinnitetyksi ja joihin korjauksia vaativia epäkohtia
vähävaraisen väestön kannalta katsoen on olemassa. Mutta
riittäköön edellä esitetyt tässä osoittamaan sos.-dem. työläisedustajain pyrkimysten suuntaa. Yleisenä piirteenä voi vaan
vielä lisätä, että suhtautuminen työväen taholta tehtyihin esityk
siin on nyt koko lailla toinen kuin vielä joitakuita vuosia sitten.
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Saavutuksetkin olisivat voineet olla melkoista suuremmat, jos
sos.-dem. edustus olisi ollut lukuisampi. Mutta sehän on asia,
jonka valitsijat voivat korjata nyt edessä olevissa vaaleissa.
Sitä toivoen kehoitammekin Sinua, työläistoveri, joka asian
ymmärrät, tekemään voitavasi, että

sosialidemokraattien äänimäärää saadaan
näissä vaaleissa tuntuvasti
lisätyksi.
Se tapahtuu, kun kaikenlaista hajoitusta välttäen, jota niin
porvarillisten kuin kommunistienkin taholta yritetään, kootaan

kaikkien vähävaraisien ään ei
sos.=dem. ehdokaslistan hyväksi.

Mikkelin Sos.-dem. Kunnallistoimikunta.
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Mikkelin Työväen kirjapaino

