
 Selostus puolueasiaintilasta Mikkelin 1. 
vaalipiirissä v. 1915.

Viime kuukausina kerätyn tilaston mukaan oli puolue- 
asian tila piirissämme v. 1915 lopussa seuraava:
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Yhdistyksen nimi

Puolueosas
tojen luku

Jäsenluku joulukuun 
lopulla v. 1915

Jäsenl. lis. +
 

tai — väh. 
veratt. v. 1914Miehiä Naisia Yht.

Mikkelin kaupunki............ 2 57 29 86 - 5
Savonlinnan , ............. 1 55 11 66 -- 6
Heinolan ...................... 1 37 15 52 -- 13

Kaup. yhteensä 4 149 55 204 + I4
Mikkeli4)............................... 3 27 2 29 + 13
Heinola.................................. 3 39 18 57 -- 12
Sysmä3)....................■ . . . 5 52 18 70 -- 1
Hartola3)............................... 2 4 — 4 — 2
Luhanka .............................. 1 5 — 5 + 5
Joutsa.................................. 1 52 17 69 — 1
Mäntyharju............................ 1 26 3 29 — 2
Ristiina.................................. 1 27 3 30 + 5
Anttola.................................. 2 36 13 49 — 9
Hirvensalmi3)..................... 3 57 13 70 -- 10
Pieksämäki........................... 6 152 36 188 -- 62
Virtasalmi............................ 2 27 1 28 -- 10
Joroinen............................... 7 152 57 209 +109
Juva..................................... 3 40 6 46 -- 2
Puumala3)............................ 2 11 — 11 — 11
Sulkava4)............................... 3 40 12 52 — 12
Sääminki............................... 6 87 10 97 -- 42
Kerimäki.............................. 6 80 9 89 1
Enonkoski........................... 2 34 6 40 -- 10
Savonranta............................ 1 6 — 6 —
Heinävesi............................ 6 100 12 112 + 22
Kangaslampi......................... 2 41 5 46 — 4
Rantasalmi............................ 6 121 2 123 + 33
Kangasniemi1)..................... 1 — — — —
Jäppilä2)............................... — — — — —
Haukivuori2)........................ — — — — —
Leivonmäki2)...................... — — — - —

Maaseudulla yht. 75 1,216 243 1,459 1 +304
Koko vaalip. yht. 79 1,365 298 1,663 +318

!) Toimii työv.-yhd., mutta ei kuulu puolueeseen.
2) Ei toimi minkäännimistä työväenjärjestöä.
3) Yksi yhdistys ollut toimettomana ja sen tähden ei jäjeniäkään.
4) Kunnan yhdeltä yhdistykseltä ei saatu puoluetilastoa.
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Kerätyn tilaston mukaan oli työväenjärjestöjä piiris
sämme 27 kunnassa yhteensä 80 ja niissä jäseniä kaik
kiaan 1,663. Tämän mukaan on jäsenluku kohonnut 
17 kunnassa yht. 359 jäsenellä ja alentunut 8 kunnassa 
41 jäsenellä, tehden todellinen kohoaminen, vähennys 
pois laskettuna 318. Huomattavampaa jäsenmäärän vä
henemistä ei ole huomattavissa ainoassakaan kunnassa 
ja huomionarvoisempaa kohoamistakin on tapahtunut 
ainoastaan parissa kunnassa, nim. Joroisten ja Sää
mingin kunnissa, tehden se niissä, toisessa noin 100 
% ja toisessa lähes saman verran. Mutta vaikka puo
lueen jäsenluku piirissämme onkin kohonnut, on tuo 
kohoaminen vielä kovin hiljaista, pystyen juuri täyt
tämään sen vähentymisen mikä tapahtui lähinnä edel
lisen toimikauden aikana.

Toimintansa ovat kuluneella toimikaudella lopettaneet 
Ristiinan Himalansaaren työväenyhdistys ja Kerimäen 
Riikolan, Kulennoisten ja Silvolan työväenyhdistykset. 
Ja nukkuneessa tilassa lienee ainakin Sulkavan Lohi
kosken työväenykdistys. Viime vuodella nukuksissa 
olleista ovat seuraavat herätetty toimintaan tämän vuo
den alusta: Sysmän Liikolan, Hartolan Kaiho-Pohjolan, 
Joutsan Mieskonmäen, Heinolan Taipaleen, Hirven
salmen Hämeenmäen ja Björnilän, Puumalan kk:n työv.- 
yhdistykset ja Mäntyharjun Kuortin torppariosasto.

Kunnallisjärjestöjä alkoi toimimaan entisten lisäksi 
niin, että niitä vuoden lopussa oli seuraavat: Mikkelin 
kaupungin ja maal.-kunnan yhteinen kunnallisjärjestö, 
Pieksämäen ja Virtasalmen yhteinen ja Joroisten ja 
Heinäveden kunnallisjärjestöt, sekä näiden lisäksi oltiin 
perustamispuuhissa Kerimäellä ja Säämingissä, mutta 
lienee niiden toiminta vielä riidanalaista nytkin.

Ammattinsa mukaan jakautuivat piirijärjestön jäsenet 
seuraavasti:

Teollisuustyöläisiä........................339
Rakennustyöläisiä........................196
Maanviljelystyöläisiä........................499
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Muita................................................ 292
Perheen jäseniä............................. 138
Ammatti tuntematon........................ 190

Kokouksia on puolueosastoissa pantu vuoden ku
luessa toimeen: yhdistyksien 549, johtokuntien 291 ja 
yleisiä kansankokouksia ja mielenosotuksia yht. 39; 
sekä iltamia 576 ja kansanhuveja 37.

Ammattiosastoja on tilastoon merkitty olevan puo
lueosastojen yhteydestä ainoastaan 12, vaikka niitä to
dellisuudessa lienee enemmän, mutta on niistä jotkut 
ehkä jääneet puoluetilastoon merkitsemättä toimitsijoiden 
käsittämättömyyden tähden. Tilastoon merkittyjen am
mattiosastojen yhteinen jäsenluku teki 168, joista puo
lueeseen kuulumattomia 7.

Puolueosastojen yhteydessä toimi myöskin 4 torp- 
pariosastoa, 3 sos.-dem. nuoriso-osastoa ja 3 naisosas
toa, joissa yhteinen jäsenluku 268 ja niistä puolueeseen 
kuulumattomia 120, sekä 9 voimistelu- ja urheiluseuraa.

Näytelmäseuroja oli puolueosastoilla 4, lauluköörejä 
1 ja soittokuntia 4.

Sanomalehtiä oli tilattu 15:sta puolueosastosta yht. 
89 lehteä ja lainakirjasto olt 46:11a järjestöllä, joissa 
nidosten luku yhteensä 2,963 ja niiden rahallinen arvo 
Smk. 5,114:67.

Lisäksi olkoon tässä mainittuna yhdistysten talou
dellisesta puolesta, että oma talo oli 28:11a puolueosas
tolla, joiden yhteinen arvo Smk. 272,305: 20. Kaikkien 
piirin puolueosastojen varat olivat vuoden lopussa Smk. 
354,255: 73, velat Smk. 98,387: 34 ja puhdas omaisuus 
yli velkojen Smk. 255,866: 39, ollen puhtaan omaisuu
den lisäys edelliseen vuoteen verraten Smk. 20,264: —.

Kunnallisesta toiminnasta mainittakoon tilaston mu
kaan, että kunnallisissa hallinnoissa oli järjestyneitä työ
läisiä 9:ssä kunnassa yhteensä 14 jäsentä, joista 5 kun- 
nallistoimikunnissa ja 9 kunnanvaltuustoissa.

Piiritoimikunta.
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Kertomus Mikkelin l. sos.-detn. Piiritoimikunnan 
raha-asioista v. 1915.

Yhteenveto tuloista ja menoista.
Tuloja: Menoja:

Kassasäästö viita 1914 104: 72 Puolueveroja.... 709: 65
Piiri- ja ylimäär. veroja 1,632: 70 Palkkioita.................... 390: —
Puolueveroja .... 655:30 Matkakuluja .... 71:50
Puolueavustusta . . . 800: — Piirikok. edust. matkak. 170: 85
Provisioonia merkeistä Velkoja ja korkoja . 55: 60

ja julkaisuista . . 146: 73 Talletuksia ja lainoja. 1,270: —
Sekalaisia.................... 6; 60 Sekalaisia menoja . . 147:30

Osuuks. Vapauden o.k. 
Ilmoitukset, painotyöt,

50:-

postikulut y. m.. . 281:62
Kassasäästö .... 199 53

Smk. 3,346:05 Smk. 3,346:05

Tiliasema 30 p:nä joulukuuta 1915.
Varat: Velat:

Kassasäästö .... 199; 53 Puolueop. stipentirah. 69: 01
Säästöpankissa . . . 1,146: 73 Vapaus lehdelle . . 278:85
Osuuskaupalta . . . 500: - V. Paavilaiselle. . . 123: —
A. Riiplseltä .... 384: 55 Maria Raunion perill. 34:60
Mikkelin s.d. kunn.-tk. 70: — J. F. Kivikoskelle . . 5:92
Silvolan työv.-yhd. . 90: 80 Omais, yli velkojen . 2,157:83
Osuuks. Vapauden o.k. 50: —
Kalusto ja kirjasto . 227: 60

Smk. 2,669: 21 Smk. 2,669: 21

Tulo- ja menoarviossa on piiri- ja ylimääräisten
verojen yhteinen summa arvioitu 1,800 mksi. Veroja 
on peritty 167 mk. 30 penniä vähemmän, eli 1,632 mk. 
70 p., mikä erotus on johtunut siitä, että useat järjestöt 
ovat jättäneet viime vuonna langenneiden maksujen 
suorituksen tälle vuodelle. Puolueavustukseen nähden 
on tulos ollut kutakuinkin ennakkoarvion mukainen.

Menojen suhteen on huomattava, että piirisihteeriä, 
joka aijottiin ottaa mainittuun toimeen jo mahdollisesti 
marraskuun 1 p:stä ei ehditty saada ennenkuin tammi-
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kuun 1 p:stä, joten sitä varten varatut palkat ja päivä
rahat jäivät käyttämättä. Palkkiot piirin asioiden hoi
dosta olivat 90 mk. suuremmat kuin tiliyhdistelmä osot- 
taa, eli 480 mk., mutta siirtyi niistä mainittu erä kulu
valle vuodelle. Piirikokouskulut, jotka oli arvioitu 450 
mksi, nousivat ainoastaan 400 mkn paikkeille. Kanslia- 
kustannuksiin arvioitu erä 300 mk. kului jotenkin tar
koin ilmoituksiin, vuokriin, postikuluihin ja pienempiin 
painotöihin. Näin ollen on kuluvalle vuodelle siirtynyt 
vapaasti käytettävissä oleva rahasäästö noin 400 mk. 
suurempi kuin piirikokouksessa arvioitiin eli kaikkiaan 
1,816 mk. 26 p. Sen lisäksi on vielä A. Riipiseltä saa
tava 384 mk. 55 p., jonka takaisin saaminen ei vielä 
ole lopullisesti ratkaistu. Toimintansa lopettaneen Sil
volan työväenyhdistyksen velkoja on suoritettu piirin 
varoilla 90 mk. 80 p. ja on niiden vakuutena piiri
toimikunnalla yhdistyksen omistama rakennus ja maa
palsta Silvolan kylässä Kerimäen pitäjässä. V:n 1914 
piirikokouksen päätöksen mukaisesti on piiritoimikun
nalle otettu 5 osuutta Mikkelin Työväen Sanomalehti- 
ja Kirjapaino-Osuuskunnasta r. 1. Puolueen entiselle 
puhujalle Aug. Vataselle lahjoitti piiritoimikunta hänen 
tekemänsä pyynnön johdosta 40 mk.

Seuraavat järjestöt eivät ole vuoden kuluessa ensin
kään suorittaneet piiri- ja puolueveroja: Taipaleen, Lii- 
kolan, Onkiniemen, Kaiho-Pohjolan, Joutsjärven, Lu
hangan, Otavan, Hämeenmäen, Björnilän, Lahnalahden, 
Lohikosken, Kallislahden, Raikuun, Ihamaniemen ja 
Hevonlahden työväenyhdistykset sekä Nuoramoisten 
torppariosasto. Edellämainituista on tämän vuoden en- 
simäisen neljänneksen aikana suorittaneet verojaan He
vonlahden, Lahnalahden, Raikuun, Luhangan, Hämeen
mäen, Björnilän, Otavan ja Taipaleen työväenyhdistyk
set. Lisäksi on useita kauan toimettomana olleita yh
distyksiä, joiden toimintaa ei vielä kuitenkaan ole lo
pullisesti lakkautettu.

Mikkeli 1B16, Vapauden kirjapaino.


