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Pydämme puoluetovereita kaikkialla
tutustumaan seuraavassa pikku lehtisessä
annettuihin ohjeisiin, toivoen, että nämä
kin ohjeet osaltaan vaikuttavat puo
lueemme vaalivoiton saavuttamiseksi.

PIENIÄ OHJEITA SOSIALIDEMOKRAATTI
SILLE KUNNALLISVAALIASIAMIEHILLE
UUDENMAAN VAALIPIIRISSÄ.
Vaaliasiamies — toveri — agitaattori.

AI ikä on vaaliasiamies? Joidenkin tovereiden mielestä hän
ehkä on aivan merkityksetön, taikka ainakin hyvin vähän
merkitsevä tekijä puolueemme vaalitaistelussa. Mutta me
tahtoisimme sanoa, että paikallinen vaaliasiamies on suuriarvoinen tekijä siinäkin taistelussa, jota taas kuluvan syksyn
aikana tullaan käymään kautta piirimme. Vaaliasiamies
eroaa tavallisesta agitaattorista siinä, että hän pääsee hen
kilökohtaiseen kosketukseen jokaisen paikallisen toverin
kanssa ja tuntee myöskin — ainakin maaseudulla — jokai
sen mielipiteet, ennakolta. Vaaliasiamies siis tietää kulloin
kin kyseeseen tulevan henkilön, onko hän mielipiteeltään
sosialidemokraatti, taikka onko hänellä minkäänlaista mieli
pidettä, vai kuuluuko hän vannoutuneisiin sosialidemokra
tian vastustajiin.
Kun asiamies tämän tietää, niin silloin hän voi esiintyä
kulloinkin tilanteen mukaan. Hän voi olla toveri siellä missä
ei tarvita muuta kuin ystävällinen muistutus vaaleihin
menosta ja siellä missä on valloitettava toisin ajattelevan,
taikka ajattelemattoman, kannatus, on asiamiehen oltava
agitaattori. Ei sellainen agitaattori, joka pitää yhden jyri
sevän puheen ja poistuu sen jälkeen paikkakunnalta, vaan
jatkuvan työn tekijä, joka pyrkii kaikkien lähimmäistensä
toveriksi ja hyvillä ohjeillaan neuvoo lähimmäisensä ajatuk
sen juoksua suuntautumaan oikeille urille.
*
Edellä olevassa on lyhykäisesti selostettu mitä tarkoite
taan vaaliasiamiehellä, eli toisin sanoen mökkiagitaattorilla,
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ja kun me uskomme että Te puolestanne tahdotte olla yhtenä
siinä tehtävässä, niin haluamme lyhyesti antaa muutamia
käytännöllisiä neuvoja, jotka mahdollisesti koituvat Teille ja
Teidän kauttanne puolueemme vaalitoiminnalle hyödyksi.
Vaaliasiamies toimii huomaamattomasti.

Kun Te ryhdytte työskentelemään vaaliasiamme hyväksi,
niin ei Teidän tarvitse pitää niin erikoista »melua» asiastamme,
vaan Teidän on esiinnyttävä kaikkialla vaatimattomasti,
pitämällä ystävällistä puhetta tapaamienne henkilöiden
kanssa. Muun puheen lomassa voitte sitten sopivasti johtaa
keskustelun myöskin vaaliasioihin. Jos tapaamanne henkilö
on sosialidemokraateille myötämielinen, niin kehoittakaa
häntä vain muistamaan velvollisuutensa ensi joulukuun
4 p:nä. Mutta jos taas tapaatte henkilön, joka on välinpitä
mätön, taikkapa suorastaan vihamielinen puoluettamme koh
taan, niin pyytäkää häntä vielä miettimään asiaa jonkun
aikaa ja pyytäkää samalla ottamaan huomioon esittämiänne
tärkeitä tekijöitä ja vasta sen jälkeen ratkaisemaan mihin
listaan äänensä antaa. Muistakaa kehoittaa joka tapauksessa
menemään vaaleihin, sillä useimmin saamme puolueemme
äänestäjiä välinpitämättömistä, kun vain saamme heidät
lähtemään liikkeelle.
Täten kehoitellen ja keskustellen Te tulette toimineeksi
tavallaan niinkuin huomaamattomasti puolueemme hyväksi.
Jos sitten paikkakunnallenne järjestetään joku yleinen
puolueemme vaahvalistustilaisuus, niin silloin Teidän pitäisi
tehdä kaikkenne, jotta yleisöä saadaan koolle runsaasti.
Mitä aineistoa Te käytätte agitatiossa?

Vaaliasiamiehelle on tärkeätä saada jotakin sellaista
aineistoa, jota voi käyttää apunaan mökeissä kiertäes
sään.
Tässä suhteessa Teillä ei tule puutetta olemaan. Puolue
toimikunta julkaisee kaksi lentolehtistä, joissa käsitellään
puolueemme yleistä kunnallispolitiikkaa ja piiritoimikunta
julkaisee lisäksi yhden, jossa käsitellään yksinomaan Uuden
maan kunnissa saavutettuja tuloksia ja kokemuksia, sekä mah
dollisesti muitakin Uudenmaan sosialidemokraattien kan
nalta tärkeitä asioita.
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Näistä lentolehtisistä otetaan melkoisen suuret painokset,
joten niitä voidaan iakaa jokaiseen tvöläisasuntoon ja
yleensä kaikkiin vähäväkisiin koteihin. Lentolehtiset lähe
tetään hyvissä ajoin ennen vaaleja suoraan jokaiselle asia
miehelle.
Miten voitte lentolehtisiä tehokkaimmin käyttää?

Lentolehtisten teho ei ole siinä, että ne saadaan jaetuksi,
vaan siinä, että niiden sisältö tulee tunnetuksi. Sen takia
on tärkeätä, että Te itse ensin luette tarkkaan jokaisen lento
lehtisen. Kun olette lentolehtisen lukenut niin silloin myös
kin voitte selostaa sen sisältöä toisillekin. Ja kun Te jakaessanne lyhyesti selostatte mitä lehtinen sisältää, niin silloin
saajan uteliaisuus herää ja hän lukee saamansa kappaleet.
Ei Teidän tarvitse ryhtyä pitkiä esitelmiä pitämään, riittää
kun vain lyhyesti mainitsette ne pääasiat, mitkä lehtisen
lukemisella jokaiselle selviää. Erikoisen hyvin saatte asian
omaisen henkilön mielenkiinnon hereille, kun huomautatte,
että porvari, taikka kommunisti, on sanonut siitä ja siitä
asiasta niin ja niin, mutta se ei olekaan totta, mikä selviää
varsin hyvin tämän lentolehtisen lukemisella. Tähän tapaan
puhuessanne saatte työllänne aikaan sen, etteivät puolue- ja
piiritoimikunnan lähettämät hyvät lentolehtiset jää luke
mattomina nurkissa kuljeksimaan.
Lentolehtisten omakohtaisesta lukemisesta on Teille itsellennekin se hyöty, että niiden perusteema voitte tarpeen
vaatiessa selosteita asioita laajemminkin ja vaikkapa väi
tellä porvarin ja kommunistin kanssa.
Olkaa yhteistyössä toisten puoluetovereiden kanssa.

Kun Te olette ryhtynyt puolueemme paikalliseksi vaaliasiamieheksi, niin Teidän olisi kehitettävä toimintanne mah
dollisimman tehokkaaksi. Mutta siihenhän ei työläisen aika
tahdo mitenkään antaa myöten. Sen vuoksi on tärkeätä,
että Te saatte paikkakuntanne toisetkin puoluetoverit
asiaamme innostumaan.
Neuvotelkaa tässä mielessä tovereittenne kanssa ja ^elos
telkaa saamianne havaintoja toisille. Menkää yhdistyksenne
kokouksiin ja ottakaa sielläkin vaaliasia puheeksi. Pyytä
kää toisia tovereita käymään jossakin sellaisessa paikassa,
johon ette itse kerkiä ja kehoittakaa tovereitanne muutenkin
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huolehtimaan meidän vaalivoitostamme, harjoittamalla työmaa-agitatiota, tai muuta sen tapaista.
Emme näin lyhyen ohjekirjoituksen puitteissa voi antaa
hyvinkään paljon neuvoja käytännöllisistä vaaliasiamiesten
tehtävistä, mutta me luotammekin siihen, että jokainen
asiamies löytää itse parhaimpia ja tehokkaimpia keinoja.
Innostus asiaan tuottaa parhaat tulokset.

Vaikka me antaisimme kuinkakin hyviä ohjeita, niin niillä
ei saataisi aikaan mitään näkyvää tulosta, ellei olisi innostu
neita tovereita, jotka pyrkivät annettuja ohjeita käytän
nössä toteuttamaan.
Me uskomme että Te olette mukanamme omasta innostuk
sestanne ja teette voitavanne vaalitaistelumme onnistumi
seksi. Teidän osuutenne siinä taistelussa ei suinkaan ole
vähäinen. Päinvastoin. Te juuri voitte vaikuttaa vaalien
tulokseen varsin suuressa määrin. Kaikkiallahan on kyllä
joukkoja. Tarvitaan vain innostuneita tovereita, jotka saavat
joukot liikkeelle.
Teidän työnne vaalitaistelussamme on epäkiitollista ja
väsyttävää. Kukaan ei maksa palkkaa vaivoistanne, tuskin
edes koskaan kiitostakaan saatte. Raskaan työnne päätyt
tyä on Teidän lähdettävä liikkeelle, toisten saadessa rauhassa
viettää vapaa-aikojaan Mutta me tiedämme, että koko työ
väenliike on samalla tavalla kohotettu. Toiset siinä ovat
työn tehneet, toisien välinpitämättömänä sivusta seuraten.
Te olette ollut mukana siinäkin liikkeessä. Te siis tiedätte
kuinka vain uhrautuvaisella työllä ja vaivojaan säästämättä
saavutetaan yhä uusia voittoja työväestölle. Ja työväen
luokan voitto on palkkiona, sekä kiitoksena uhrautuvasta
työstänne.
Me luotamme Teihin ja toivomme, että Teidän työnne
muodostuisi paikkakunnallanne puolueellemme voitokkaaksi.
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