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Kaikilla 21 -vuotta täyttäneillä 
on äänioikeus kunnallisvaaleissa.

Toveri! Lue tämä lehtinen ia 
-päätä sitten ketä äänestät.

Ensi joulukuun 4 p:nä toimitetaan kunnallisvaalit kautta 
maamme ja silloin taas ratkaistaan kysymys siitä, joutuvatko 
kuntien asioiden määrääjiksi vähävaraisen kansanosan edusta
jat vai saavatko suuromistajat johdon käsiinsä. Kun näissä 
vaaleissa tämä asia ratkaistaan taas kolmeksi vuodeksi eteen
päin, niin siinä ajassa kerkiää tapahtua paljon sellaista, mikä 
vaikuttaa kunnan elämään vuosikausia jälkeenkinpäin. Ellei
vät vähävaraiset pidä huolta oman edustuksensa turvaami
sesta, niin luonnollisena seurauksena on rikkaiden valtius kai
kissa kunnissa. Jokainen kai muistaa vielä vanhan kunnallis- 
komennon ajalta, minkälaista se rikkaiden valtakomentoaikoi
naan oli, joten emme tässä yhteydessä ryhdy siitä kertomaan.

Mutta mikä ero on sitten nykyisen sosialidemokraattisen 
ja porvarillisen kunnallispolitiikan välillä?

Asioita seurannut kansalainen voi varsin helposti ja 
lyhyesti vastata tähän kysymykseen, mutta jos valitsijoissa 
on vielä joitakin sellaisia, jotka eivät ole asiaan syventyneet, 
niin haluamme tässä esittää muutamia eroavaisuuksia:

nen kunna x

Porvaristo pyrkii kaikilla elämän aloilla ajamaan yk
sinomaan varakkaampien luokkien etuja, välittämättä köy
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hien puutteista ja kärsimyksistä. Kunnallisenkin elämän 
alalla voivat varakkaamman luokan edustajat tehdä omalle 
luokalleen suuria palveluksia. He vastustavat köyhäin
hoidon järjestämistä paremmalle kannalle, koska heidän 
omaisensa eivät joudu köyhäinhoidon varassa elämään. He 
vastustavat turvattomien lasten huollon järjestämistä, koska 
heidän lapsillaan on taattu kodin turva. He vastustavat sai- 
rashoidon järjestämistä, koska heidän luokkansa sairaat voi
vat hankkia tarvitsemansa hoidon omilla varoillaan. He 
vastustavat kansakoululaitoksen kehittämistä, koska heidän 
mielestään köyhien lapset eivät tarvitse paljoakaan sivistystä.

Porvariston verotuspolitiikka on yksinkertaisen selvä: he 
käyttävät kaikki keinonsa verokuorman siirtämiseksi vähä
varaisten maksettavaksi. Tämän he toteuttavat suurten 
tulojen leväperäisellä verotuksella, perus- ja lapsivähennyksen 
alhaiseksi määräämisellä, maan puhtaan tuoton alhaiseksi 
arvioimisella ja surmaanomistajain isäntäveron pienenä 
pysyttämisellä sekä monilla muilla vähävaraisille tuntemat
tomilla keinoilla.

Sosialidemokraattinen kunnallis

politiikka.

Sosialidemokraatit pyrkivät kaikessa toiminnassaan turvaa
maan vähävaraisen kansanosan elämää. Niinpä kunnallisen
kin elämän aloilla me käytämme kaikki keinomme, jotta köy
hän asema kussakin kunnassa tulisi mahdollisimman hyväksi. 
Tässä mielessä me pyrimme järjestämään köyhäinhoidon 
hyvälle kannalle, sillä me tiedämme, että niiden elämä, jotka 
joutuvat turvautumaan kunnan apuun, on kaikkein va- 
lottominta, ja siksi pidämme velvollisuutenamme heidän 
tukemistaan. Me tahdomme järjestää orpojen ja turvattomien 
lasten huollon mahdollisimman hyväksi, koska heillä ei ole
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kodin turvaa ja koska he siis tarvitsevat yhteiskunnan autta
vaa tukea. Me tahdomme myöskin järjestää sairashoidon 
kussakin kunnassa mahdollisimman hyvälle kannalle, koska 
me tiedämme, että kaikissa kunnissa on paljon sellaisia sai
raita, joilla ei ole varaa kustantaa itselleen kallista yksityis
hoitoa. Me tiedämme myöskin, että tauti voi kohdata ketä 
kuntalaista tahansa, ja silloin on hyvä, että kunnassa on kun
nollinen sairaala, johon apua tarvitseva voi turvautua.

Kansakoululaitoksen kehittäminen on myöskin meidän teh
täviämme, sillä me tiedämme, ettei vähävaraisilla ole mahdol
lisuutta lähettää lapsiaan korkeampiin kouluihin, vaan että 
vähävaraisten lasten ainoaksi opinlähteeksi muodostuu juuri 
kansakoulu. Me tiedämme myöskin, että lapsemme tarvitse
vat oppia, jotta he voisivat yhteiskunnassa päästä eteenpäin, 
sillä nykyjään ei riitä enää tavallisessa kansalaiselämässäkään 
se oppimäärä, mikä on riittänyt aikaisempina vuosikymmeninä.

Verotuskysymyksessä me pyrimme saamaan aikaan mah
dollisimman oikeudenmukaisen tuloksen. Se saavutetaan par
haiten siten, että vähävaraisten verotaakkaa vähennetään ja 
suuromistajia verotetaan runsaammin. Vaikka verotus on 
luonnollisesti suoritettava nykyisten, vähävaraisille epä
edullisten lakien puitteissa, niin sittenkin on sosiaalidemokraa
teilla mahdollisuuksia vaikuttaa huomattavallakin tavalla 
veroäyrin hintaan ja sitä tietä luonnollisesti vähävaraisten 
verokuormaan. Tämä tapahtuu siten, että ensiksikin otetaan 
selville kaikki suurtuloisten todelliset verotettavat tulot ja 
samalla pyritään määräämään maan puhdas tuotto riittävän 
korkeaksi, jolloin kunnan kokonais-äyrimäärä kasvaa ja äyrin 
hinta halpenee. Samaan tulokseen vaikuttaa myöskin suur- 
maanomistajain isäntäveron määrääminen todellista arvoa 
vastaavaksi. Kun veroäyri saadaan halvaksi, niin silloin 
kaikki vähävaraiset, joiden äyriluku ei voi kohota kovin suu
reksi, saavat verohuojennusta. Vielä on mainittava, että me 
pyrimme määräämään perus- ja lapsivähennykset korkeim
paan lain sallimaan määrään, koska me tiedämme siitä vähä
varaisten edes jonkin verran hyötyvän.
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Asutustoimintaa porvaristo vastustaa.

Jokaisen kunnan alueella on sellaisia kuntalaisia, jotka 
haluaisivat rakentaa oman kodin, kun vain olisi saatavissa 
tontteja kohtuullisilla hinnoilla. Mutta kun maat ovat yksi
tyisten hallussa, niin vähävaraisen on melkoisen vaikeata 
saada pienempääkään tonttia lunastetuksi taikka vuokratuksi. 
Tämän vuoksi on kuntien kiinnitettävä tähänkin asiaan huo
miota ja järjestettävä asuntotontteja niitä haluaville. Niissä 
kunnissa, joissa sosialidemokraatit ovat päässeet määrääviksi, 
onkin tämän asian järjestäminen mahdollista, mutta toista 
on porvarien hallitsemissa kunnissa. Porvareilla ei ole ollut 
halua maakiinteimistöjen hankkimiseen kunnille, ja jos sit
ten joskus sellaisia on hankittu, ei niistä ole haluttu järjestää 
asuntotiloja. Meidän taholtamme on tässäkin asiassa esiin
nytty edelläkävijänä, vaikkakin vielä pienehkössä määrässä. 
Mainitsemme tässä vain esimerkkinä Kuusankosken, Hyvin
kään ja Tuusulan kunnat, joissa kunnan puolesta on aivan 
ratkaisevasti puututtu asuntokysymykseen. Samaan suun
taan näyttää kehitys kulkevan muissakin sosialidemokraat
tien hallitsemissa kunnissa, m.m. Nurmijärvellä on asia par
haillaan valmisteltavana.

Jos porvarit olisivat hankkineet kunnille kiinteimistöjä 
silloin, kun niitä oli halvalla saatavissa, niin nyt voitaisiin 
asutustoimintaakin hoitaa paljon paremmin, mutta kun kiin- 
teimistöt on jouduttu ostamaan vasta viime vuosina, niin se 
luonnollisesti vaikuttaa asutustilojen vuokrien, samoin kuin 
lunastushinnankin suuruuteen. Sosialidemokraattien on asu
tustoimintaakin järjestäessään pidettävä myös kunnan etua 
silmällä.

*

Edellä olevassa on lyhyesti mainittu muutamia oleellisim
pia eroavaisuuksia porvarien ja sosialidemokraattien kunnal
lispolitiikasta. Mutta kun porvarien taholta esitetään aina 
sellaisia väitteitä, etteivät muka sosialidemokraattien pyr
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kimykset ole tuottaneet minkäänlaisia parannuksia kunnalli
seen elämään ja etteivät sosialidemokraatit pysty hoitamaan 
kuntien asioita, niin haluamme valitsijoille esittää

muutamia tosiasioita

Uudenmaan sosialidemokraattien aikaansaannoksista. 
Otamme esimerkkejä vain muutamista kunnista ja nekin 
esimerkit supistamme hyvin harvoihin tapauksiin, jottei 
esityksemme muodostuisi kovin laajaksi.

Mainitsimme jo aikaisemmin niistä eroavaisuuksista, joita 
ilmenee sosialidemokraattien ja porvarien pyrkimyksissä 
kansakoululaitokseen nähden. Aikaisemmin olivat kansa
koulut monissakin kunnissa melkoisen puutteellisia ja niitä
kin riittämättömän vähän. Kun sitten lainsäädännöllä mää
rättiin koulupakko, joutuivat kunnat uhraamaan suuria sum
mia uusien koulujen rakentamiseen ja vanhojen kunnostami
seen. Niinpä m.m. seuraavissa sosialidemokraattien hallit
semissa kunnissa on rakennettu kouluja varsin huomattavasti.

Tuusulassa v. 1920 jälkeen on rakennettu 5 uutta koulua ja 
2 alakoulua on ostettu seurakunnalta.

Vihdissä on rakennettu 4 uutta kansakoulua ja vanhoja on 
laajennettu ja muutenkin kunnostettu.

Kuusankoskella on rakennettu 2 kansakoulua, joihin mah
tuu yhteensä 380 oppilasta.

Lohjan kunnassa on rakennettu 3 uutta kansakoulua ja 
kaikki entiset perinpohjin korjattu.

Esimerkkisarjaahan voisi jatkaa, mutta lienee se tässä yh
teydessä tarpeetonta.

Köyhäinhoito.

Köyhäinhoidon alalla ovat piirimme sosialidemokraatit 
tehneet suorastaan mullistavia muutoksia. Aikaisemmin, por
varien yksin halutessa, pidettiin kunnan apuun turvautuvia



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

8

ihmisiä sellaisina hylkiöinä, joita myytiin kuten eläimiä julki
sissa huutokaupoissa. Kun sitten köyhäinhoitolakia saatiin 
parannetuksi, alettiin kunnan hoidokkien huoltamiseen kiin
nittää parempaa huomiota, ja tällöin sosialidemokraatit 
kaikissa niissä kunnissa, joissa vain voivat määrätä, alkoivat 
järjestää kunnollisia kunnalliskoteja. Uudenmaan piiristä 
voidaan esittää erinomaisia tuloksia tälläkin alalla.

Kuusankoskelle on rakennettu sellainen kunnalliskoti, 
jota asiantuntijat pitävät yhtenä maamme parhaimpia.

Vihtiin on samoin rakennettu maamme parhaimpiin kuu
luva kunnalliskoti.

Hyvinkäälle rakennettiin lähes puolitoista miljoonaa mak
sava kunnalliskoti.

Orimattilan kunnalliskoti on tullut maksamaan yli kaksi 
miljoonaa.

N urmij ärvelle on rakennettu puolentoista miljoonan arvoi
nen päärakennus entisten puurakennusten lisäksi.

Samoin on Mäntsälään rakennettu ensiluokkainen kun
nalliskoti.

Pohjan ja Tuusulan kunnalliskodit ovat myöskin varsin 
hyvässä kunnossa sosialidemokraattien toimeenpanemien 
uudistustöiden jälkeen. .

Keravan kauppalaan ja Lohjan kuntaan suunnitellaan par
haillaan uusien kunnalliskotien rakentamista j. n. e.

iSairasnoito.

Sairashoidon alalla ovat sosialidemokraatit suorittaneet 
myöskin varsin merkittäviä uudistuksia.

Niinpä m.m. Vihtiin on rakennettu ensiluokkainen sairaala 
ja ajanmukainen lääkärin asunto.

Nurmijärvellä on myöskin järjestetty sairaala köyhäin- 
kodin yhteyteen.

Tuusillassa suunnitellaan sairaalan rakentamista ja jo sitä
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ennen on sairashoitoon kiinnitetty huomiota, palkkaamalla 
kuntaan m.m. kouluissa työskentelevä sairaanhoitajatar.

Kuusankoskella aletaan rakentaa 2,500,000 mk. maksavaa 
sairaalaa.

Orimattilassa suunnitellaan kulkutautisairaalan rakenta
mista j. n. e.

Verotuksessa köyhät saaneet

Edellä olevat muutamat esimerkit sosialidemokraattien 
aikaansaannoksista eri kunnissa ovat vain tavallisia uudistus
kysymyksiä, jotka eivät vielä sinänsä merkitse mitään köy
hien kaikkein tärkeimpään asiaan: verotukseen. Jokaiselle 
vähävaraiselle on mitä tärkeintä saada verotuksessa mahdol
lisimman paljon helpotuksia, ja siksipä jokainen tietysti 
haluaakin kysyä, ovatko sosialidemokraatit pystyneet alenta
maan hallitsemiensa kuntien veroäyrejä?

Tähän voidaan vastata heti myönteisesti. Sosialidemokraa
tit ovat uudistuksistaan huolimatta kyenneet hoitamaan kun
tien talouden niin, että veroäyrin hinnan lasku on vallan häm
mästyttävä.

Mutta annamme tässäkin asiassa tosiesimerkkien puhua:
Karjalohjalla on veroäyri laskenut sosialidemokraattien 

aikana 9 markasta neljään markkaan viiteenkymmeneen 
penniin.

Tuusulassa oli veroäyri v. 1920 8 mk. 50 p. ja v. 1927 4 mk.
Vihdissä oli veroäyri v. 1919 15 mk. ja v. 1927 6 mk. 75 p.
Kuusankoskella on äyrin hinta saatu laskemaan hämmästyt

tävän alhaiseksi, ollen se nyt vain 3 mk. 25 p.
Pohjan kunnassa oli veroäyri v. 1919 7 mk. 50 p. ja v. 1927 

5 mk. 75 p.
Keravan kauppalassa on veroäyri saatu alenemaan 7 mar

kasta 5 markkaan.
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Orimattilassa on veroäyri alentunut 12 markasta 6 mark
kaan.

Mäntsälässä oli veroäyri vielä v. 1924 10 mk. 50 p., mutta 
oli viime vuonna alentunut jo 7 markkaan.

Nurmijärvellä oli äyrin hinta v. 1921 9 mk. 50 p. ja nyt 
enää vain 5 mk. 10 p.

Nämäkin esimerkit toteavat sen hämmästyttävän tosi
asian, että sosialidemokraattien hallitsemissa kunnissa on 
veroäyrin hinta laskenut aivan jatkuvasti, toisissa kunnissa 
enemmän kuin puolella. Emme ole tähän ottaneet esimerk
kejä kaikista piirimme sosialidemokraattisista kunnista, koska 
kaikissa sosialidemokraattisissa kunnissa on kehitys ollut 
samanlainen.

_M_ltkä seikat ovat vaikuttaneet näin
•• •• •• •• Ilammastyttavaan tulokseen s

Jokainen veroa maksava kuntalainen varmaankin tekee it
selleen edelläolevan kysymyksen, varsinkin kun tietää, että ne 
suuret kunnalliset uudistukset, joita sosialidemokraatit ovat 
toimeenpanneet, ovat vaatineet runsaasti kuntien varoja. Me 
voimme vastata tähän kysymykseen seuraavasti:

Me sosialidemokraatit olemme kaikissa hallitsemissamme 
kunnissa hoitaneet kunnan talouden erittäin huolellisesti. 
Me olemme verotuksessa pyrkineet tarkkaan suurten tulojen 
verotukseen. Me olemme myöskin pyrkineet määräämään 
maan puhtaan tuoton arvon todellisuutta vastaavaksi, ja kun 
sen veroperuste on saatu kohoamaan entisestään, on siitä, 
samoin kuin suurten tulojen tarkasta verotuksesta yleensäkin, 
ollut seurauksena äyrien lukumäärän kasvaminen ja siten 
hinnan halpeneminen.

Samoin me olemme määränneet isäntäveron suhteellisen 
korkeaksi suurvilj eli joille, mikä seikka myöskin osaltaan on 
huomattavasti vaikuttanut äyrin hinnan halpenemiseen.
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Esitämme tässä vain esimerkiksi Nurmijärven kunnan, jossa 
isäntävero suurempien tilojen omistajilla on 30,000 mk. ja 
pienviljelijöillä vain 5,000 markasta ylöspäin.

Kaikissa niissä kunnissa, joissa porvarit ovat olleet mää
räämässä, on maan puhdas tuotto arvioitu mahdollisimman 
alhaiseksi ja samoin isännän palkka kaikille, pienviljelijöille 
ja suurviljelijöille, suunnilleen saman suuruiseksi. Suur- 
viljelijät voivat siten keinotella veronsa alhaiseksi vähäva
raisten verotaakan luonnollisesti vastaavasti kohotessa.

On aivan luonnollista, että juuri näissä verotusasioissa 
joutuvat sosialidemokraatit ja porvarit sovittamattomasti 
vastakkain. Porvarin tehtäviinhän kuuluu rikkaiden etujen 
valvominen, kun taas sosialidemokraatit kaikissa kysymyk
sissä pitävät köyhän puolta.

Ale

Vaikka porvarit kaikessa toiminnassaan pitävät vain rik
kaiden puolta, niin se ei kuitenkaan estä heitä vaalien aikana 
kosiskelemasta vähävaraisia, varsinkin pienviljelijöitä. Tässä 
mielessä porvarit saattavat antaa suuriakin lupauksia ja sa
malla he luonnollisesti moittivat sosialidemokraatteja. He 
asettavat vaalilistoilleen joitakin vähävaraisiakin eri puolilta 
kuntaa, mutta listoille-asettelu suoritetaan kuitenkin niin 
ovelasti, etteivät vähävaraiset suinkaan tule valtuustoon va
lituiksi. Valituiksi tulevat vain pitäjän pääpomot, ne, jotka jo 
porvarien kesken etukäteen tiedetään varmoiksi köyhien 
sortajiksi.

Me sosialidemokraatit emme lupaa valitsijoille koskaan 
mitään erikoisia etuisuuksia, mutta me sensijaan toimimme 
köyhien hyväksi, kuten tässäkin lehtisessä mainitut asiat sel
västi osoittavat. Me sosialidemokraatit emme myöskään aseta 
listoillemme ehdokkaita valitsijoita pettääksemme, vaan me 
asetamme aina ehdokkaiksi sellaisia tovereita, jotka tiedämme
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luotetuiksi vähävaraisten etujen ajajiksi. Me emme kiinnitä 
kovinkaan paljon huomiota siihen, onko jonkun ehdokkaan 
asuinpaikka keskikunnassa taikka syrjäseudulla, pääasia on, 
että ehdokas on sosialidemokraatti. Samoista syistä emme 
kiinnitä myöskään huomiota siihen seikkaan, onko ehdokas 
ammatiltaan suutari, räätäli, sekatyömies taikka pienviljelijä, 
sillä me pidämme köyhien asiata yhteisenä. Me tahdomme 
koota kaikki vähävaraiset yhteiseen taisteluun porvaristoa 
vastaan.

ommunistien najoitus 
ehkäistävä.

Samalla kuin tahdomme kaiken taistelumme kohdistaa 
porvaristoa vastaan, me valitamme sitä, että näissäkin kun
nallisvaaleissa ovat kommunistit joissakin kunnissa ryhtyneet 
haj oittamaan vähävaraisten yhteistä rintamaa. Me emme kui
tenkaan tässä yhteydessä halua ryhtyä kommunisteja vastaan 
väittelemään, koska meidän tehtävämme on taistelu porva
ristoa vastaan. Sanomme vain kaikille vähävaraisille valit
sijoille, että sosialidemokraattien kunnalliset saavutukset 
ovat niin suuriarvoisia, ettei kenelläkään ole vaikeata niiden 
perusteella määritellä suhtaumistaan ensi joulukuun 4 p:nä 
toimitettaviin vaaleihin. Jokainen vähävarainen tietää myös
kin, että äänien hajoittaminen heikentää vähävaraisten rinta
maa porvaristoa vastaan, joten siis kommunistien harjoit
tamasta hajoitustyöstä hyötyvät vain porvarit. Kun lisäksi 
voimme todeta, ettei kommunistien toimesta ole missään kun
nassa saatu vähävaraisille pienimpiäkään parannuksia, enem
pää verotusoloihin kuin muihinkaan kysymyksiin nähden, 
niin hyvällä syyllä voivat kaikki vähävaraiset liittyä yhtei
seen rintamaan j a ehkäistä kommunistisen haj oitustyön. Tämä 
käy päinsä yksinkertaisesti siten, että jokainen vähävarainen, 
niin pienviljehjä kuin palkkatyöläinenkin, menee vaaleihin
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ensi joulukuun 4 p:nä ja antaa äänensä sosialidemokraattiselle 
valitsij ayhdistykselle. Silloin on yhteinen rintama porvaristoa 
vastaan muodostettu.

Sosialidemokraattien vaalivoitto on
vakavaraisten voitto.

Olemme edelläolevassa tahtoneet osoittaa muutamilla esi
merkeillä, kuinka suuriarvoiseksi on arvioitava sosialidemo
kraattien tähänastiset saavutukset kunnallisen elämän alalla. 
Mutta ne saavutukset ovat vasta alussa, sillä mehän olemme 
vain muutaman vuoden ehtineet harjoittaa määrätietoista 
kunnallispolitiikkaamme. Porvarit hallitsivat kuntiamme 
miespolvien ajat, ja heidän laiminlyöntiensä korjaamiset vie
vät aikaa ja varoja. Meidän on ollut pakko alkaa kunnallinen 
työmme aivan alusta. Meitä vastassa ovat olleet valitsijoiden 
ennakkoluulot ja porvariston määrätietoinen vastustus. 
Mutta me olemme kuitenkin varsin lyhyessä ajassa pystyneet 
saamaan kaikissa hallitsemissamme kunnissa kuntien asiat 
mallikelpoiseen kuntoon ja sen lisäksi olemme pystyneet 
alentamaan vähävaraisten verotaakan toisissa kunnissa enem
män kuin puolella.

Näin ollen voimme sanoa, että sosialidemokraattien kun
nallinen toiminta on ollut vähävaraiselle väestölle pelkkää hy
vää. Se on saanut aikaan suoranaisen mullistuksen kunnalli
sen elämän alalla, vaikka porvarit aikoinaan vakuuttivat, 
etteivät sosialidemokraattien opit sovellu kunnalliseen toimin
taan.

Muistettava kuitenkin on, että nykyiset kunnallislait ovat 
porvarien laatimia, sosialidemokraattien ollessa eduskunnassa 
vähemmistönä, joten ne eivät suo vielä kaikkia niitä oikeuk
sia, joita sosialidemokraatit vähävaraiselle kansanosalle vaati
vat. Meidän on siis työskenneltävä myöskin lainsäädäntömme 
uudistamiseksi, mikä taas käy parhaiden laatuun sosialidemo
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kraattisen puolueemme järjestyneissä riveissä, paikallisissa 
puolueosastoissa ja aikanaan eduskuntavaalissa.

Kun kuitenkin nykyisten lakien aikana on saatu hyviä 
tuloksia aikaan, niin silloin voidaan täydellä syyllä sanoa, että 
sosialidemokraattien vaalivoitto eri kunnissa on ollut vähä
varaisten voitto. Sitä voittoa on vieläkin edistettävä. Nyt 
edessä olevissa kunnallisvaaleissa on kaikkien vähävaraisten 
lähdettävä liikkeelle ja varmistettava sosialidemokraattisen 
liikkeen asema kunnallisellakin alalla.

Vaalien edellä puhutaan ja kirjoitetaan hyvinkin paljon. 
Kaikki puolueet koettavat saada kannattajikseen erikoisesti 
juuri vähäväkisiä, sillä he tietävät, että köyhiä on meidän 
maassamme kaikissa kunnissa varsin runsaasti. Tällaisessa 
vaalikiihoituksessa valitsija helposti unohtaa sen tosiasian, 
että vain sosialidemokraattinen puolue on tähän saakka köy
hän asiata maassamme ajanut. Sitä ei kuitenkaan saisi unoh
taa, sillä se on ratkaiseva asia. Vaikka joku puolue lupaisi 
kuinka paljon tahansa, kun se ei kuitenkaan täytä lupauk
siaan, niin eihän siitä köyhälle ole mitään hyötyä. Kuinka 
porvari taas voisi lupauksensa täyttää? Jos se sen täyttäisi, 
niin silloinhan se ei olisikaan enää porvari. Porvarin on 
kaikessa toiminnassaan pidettävä rikkaiden puolta, jotta rik
kaiden luottamus säilyy.

Kommunisteilla taas ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia 
köyhän asian ajamiseen, sillä kommunistin aika menee so- 
sosialidemokraattien haukkumiseen ja työväen yhteisen 
rintaman repimiseen.

Vielä muutamia tärkeitä muistettavia.

Suuri joukko valitsijoita jää joka kerta vaaleista pois. 
Tämä johtaa siihen, etteivät todelliset voimasuhteet tule kun
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nissa näkyville. Poisjääminen tapahtuu useastikin aivan pel
kästä välinpitämättömyydestä. Välinpitämättömyys johtuu 
ajattelemattomuudesta. Todellista syytä vaaleista poisjäämi
seen ei kennelläkään ole.

Toivommekin, että Te, tämän lehtisen lukija, ette jää 
ensi vaaleista pois, vaan käytte suorittamassa velvollisuu
tenne. Teillä ei ole niin kiirettä, että Te ette voi uhrata 
muutamaa tuntia tai vaikkapa yhtä päivää kuntanne vähä
väkisten ja samalla omalle asiallenne. Vaalithan toimitetaan 
vain joka kolmas vuosi, ja nyt valittava valtuusto joutuu siis 
Teidän kuntanne asioita hoitamaan ensi vuoden alusta 
lukien kolme vuotta. Sillä ajalla saattaa kohota äyrin hinta
kin kunnassanne hyvinkin huomattavasti, elleivät sosialide
mokraatit pääse asioita hoitamaan. Porvari saattaa uhrata 
kuntanne varoja suojeluskunnilleen tai muihin yhtä mie
lettömiin laitoksiin.

Jos Te siis tahdotte, että kuntanne asioita kunnollisesti 
hoidetaan, niin menkää vaaleihin ja äänestäkää sosialidemo
kraatteja.

Jos Te tahdotte, että verokuormanne pysyy kohtuullisena 
taikka laskee vielä nykyisestään, niin äänestäkää sosiali
demokraatteja.

Jos Te tahdotte, että kuntanne vähävaraisten elämä 
yleensä turvataan, niin antakaa äänenne sosialidemokraa
teille.

Ensi joulukuun 4 päivänä voitte Te määrätä kaikesta 
edellä olevasta. Määrätkää siitä kuntanne vähävaraisten 
ja samalla omankin etunne mukaisesti.

Ei yhtään ääntä hukkaan!
Ei yksikään vähävarainen saa jäädä 

vaaleista pois!
Voitto sosialidemokraateille!



 

 

 

 

 

 

Kunnallisvaali-äänestys toimitetaan 
maaseudulla jokseenkin kaikissa kun
nissa vain yhtenä päivänä.

Käykää siis äänestämässä tiistaina 
joulukuun 4 päivänä!

Kehoittakaa myöskin naapureita ja 
perheväkeänne Lähtemään äänestyspai
kalle!


