työväen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen vapauttamiseen.
Huomauttaen, että perusedellytyksenä siihen on Suomen kansallisen itsenäisyyden säilyttäminen ja suojeleminen, on puolue lähimpäin pyrkimystensä päämääräksi hyväksynyt seuraavan
Suomen työväenpuolueen ohjelman.
l:o) Yleinen, yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänioikeus
kaikille 21 vuoden ikäisille Suomen kansalaisille, sukupuoleen
katsomatta, kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä. Suhteellinen
vaalijärjestelmä. Kaksivuotiset lainsäädäntökaudet. Vaalien
ja äänestysten toimittaminen laissa määrättynä lepopäivänä;
2:o) Lainsäädäntö- ja itseverottamisoikeus kansalle eduskunnan kautta;
3:o) Täydellinen yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja
painovapaus;
4:o) Työaika saatava 8-tuntiseksi. Pisin työaika ja alin
tuntipalkka valtion ja kuntain töissä heti pantava käytäntöön;
5:o) Yleinen koulupakko. Maksuton opetus kaikissa oppilaitoksissa. Kansakoulu järjestettävä kaikkien ylempäin oppilaitosten pohjakouluksi;
6:0) Sotilastaakka suuresti vähennettävä ja rauhanaatetta
kehitettävä ja käytännössä toteutettava;
7:o) Naisen ja miehen täydellinen yhdenvertaisuus;
8:0) Yleinen kieltolaki väkijuomain valmistuksen ja kaupan suhteen aikaansaatava;
9:o) Työväensuojelulainsäädäntöä kehitettävä. Ammattitarkastajain lukua melkoisesti lisättävä ja työväenluokasta niille
apulaiset määrättävä. Naistarkastajia myöskin asetettava;
10:o) Asteettain nouseva tulo- ja perintövero. Kaikkien
välillisten verojen poistaminen;
ll:o) Työväenvakuutus on otettava valtion huostaan;
12:o) Maksuton oikeudenkäynti ja maksuton lääkärinapu;
13:o) Irtonaisen väestön, maavuokraajain ja pikkutilallisten asemaa parannettava.
Edustajakokouksen päätöksen mukaan, että Suomen työväenpuolue julistetaan tästä edustajakokouksesta alkaen viralliseksi, ehdottaa komitea:
että Suomen työväenpuolueen muodostavat ne yhdistykset, ammattiosastot ja liitot, jotka hyväksyvät
puolueen ohjelman;
että puoluetta johtamaan asetetaan puoluehallinto,
jonka asema ensi edustajakokoukseen asti on Turussa;
että puoluehallintoon kuuluu 18 jäsentä, joista puolet valitaan Turussa ja puolet muilla paikkakunnilla
asuvista henkilöistä edustajakokouksessa;
että verotus puoluehallinnon tarpeita varten tapahtuu siihen liittyneiltä yhdistyksiltä jäsenluvun perus30

teellä samaan tapaan kuin tähän saakka työväenvaltuuskunnalle;
että tähänastinen Suomen työväenvaltuuskunta Helsingistä kokonaan lakkautetaan ja sen varat, velat sekä
tehtävät annetaan puoluehallitukselle Turussa; ja
että ilmoittautuminen puolueeseen tapahtuu puoluehallinnon kautta,
ja on komitea sanottua puoluehallintoa varten laatinut näin
kuuluvat

Ohjesäännöt.
1 §. Puoluehallinnon tarkoituksena on olla Suomen työväenpuolueen ylimpänä hallintona ja johtona.
2 §. Puoluehallinnon, johon kuuluu 18 jäsentä, 9 Turusta
— puheenjohtaja siihen luettuna — ja 9 muualta, valitsee
yhdistysten edustajakokous.
3 §. Puoluehallinto kokonaisuudessaan kokoontuu yhteiseen neuvotteluun ainakin kerran vuodessa, mutta puheenjohtajalla on oikeus kutsua yhteinen kokous, milloin asianhaarat sitä vaativat. Kaikkien jäsenten mielipidettä on kirjallisesti tahi suullisesti kysyttävä kaikissa tärkeissä puolueen
johtoa ja taktiikkaa koskevissa kysymyksissä.
4 §. Puoluehallinnon vaali toimitetaan suljetuilla lipuilla
yleisessä edustajakokouksessa siten, että ensin valitaan puheenjohtaja siltä paikkakunnalta, johon puoluehallinto sijoitetaan ja sitten hallintoon toisessa pykälässä mainittu lukumäärä; jäseniä.
5 §. Puoluehallinto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat; sihteerin palkka on korkeintaan 500 mk.
6 §. Puoluehallinnon tehtävänä on:
1) panna toimeen edustajakokousten päätökset,
2) edustajakokousten kokoonkutsuminen ja järjestäminen,
3) antaa kertomus toiminnastaan ja tehdä tili käyttämistään varoista edustajakokoukselle.
7 §. Edustajakokouksen edustajat valitaan sen periaatteen
mukaan, että kaikki ne yhdistykset, joissa on jäseniä alle
sadan, valitsevat kukin yhden edustajan, ja ne yhdistykset,
joissa on jäseniä yli sadan, valitsevat jokaiselta täydeltä sataluvulta yhden lisäjäsenen sen lisäksi. Edustajiksi voidaan
valita henkilöitä muiltakin paikkakunnilta, kunhan ne vain
ovat jonkun työväenyhdistyksen jäseniä. Puoluehallinnon virkailijat ovat itseoikeutettuja jäseniä edustajakokouksessakin.
Edustajakokous tarkastaa itse edustajainsa valtakirjat, valitsee virkailijansa ja määrää itse työjärjestyksensä.
8 §. Edustajakokouksen tehtäviin kuuluu:
1) puoluehallinnon toimintakertomuksen ja tilien tarkastaminen;
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2) seuraavan edustajakokouksen ajan ja paikan määrääminen;
3) puoluehallinnon hallintopaikan määrääminen;
4) puoluehallinnon vaali;
5) esitettyjen kysymysten ja puolueen toimintaa koskevien asiain käsitteleminen.
9 §. Ylimääräinen edustajakokous on kutsuttava kokoon,
jos vähintään 15 työv. yhdistystä sitä vaatii. Puoluehallinto
voi myöskin kutsua edustajakokouksen kokoon oman harkintansa mukaan, vaikka yhdistykset eivät olisi sitä vaatineetkaan.
10 I. Muutoksia näihin ohjesääntöihin voidaan tehdä ainoastaan edustajakokouksessa. Esitykset muutoksista ovat
annettavat puoluehallinnolle viimeistään neljä viikkoa ennen
edustajakokousta. Poikkeus tästä voidaan tehdä ainoastaan
silloin, kun % saapuvilla olevista edustajakokouksen jäsenistä
sitä vaatii.
Eetu Salin.
A. Kärmekangas. T. Tainio.
A. Nieminen.
A. Järvenpää.
Kössi Koskinen.
Juho V. Hellberg.
Mietintöä seurasi kaksi vastalausetta.
Ensimmäinen kuului näin:
Vastalause puoluevaliokunnan mietintöön.
Ainoastaan sillä ehdolla, että valtuuskunta edelleenkin pysytetään Helsingissä, suostun puoluehallituksen Turussa muodostamiseen. Minusta nähden työväenasiassa olisi yllinkyllin
työtä molemmillekin, sekä valtuuskunnalle että puoluehallitukselle.
Puoluehallituksen tehtävänä olisi agitatsioonin ylläpitäminen esitelmäin, kirjasten, kokousten, kävelyretkien y. m.
kautta sekä päivän poliitillisten tapausten ja vaaleihin osanoton järjestäminen. Toistaiseksi puoluehallintoa varten ei
mitään suoranaisia varoja määrättäisi, vaan olisi sen tultava
toimeen kävelyretkien y. m. kokousten tuottamista tuloista.
Työväenvaltuuskunnan tehtävä olisi melkein sama kuin
tähänkin asti. Se saisi tehdä vakaumukseen perustuvaa tietopuolista työtä ja etupäässä tulisi sen koettaa Helsingissä
ollen vaikuttaa valtiopäiväin aikana maan edusmiesten kautta
työväenlainsäädäntöön valtiopäivillä. Se olisi vapaa kaikesta
johdosta ja agitatsiooneista ja olisi sillä samanlainen veroitusoikeus tarpeittensa hyväksi kuin tähänkin asti.
Tästä järjestelmästä olisi se hyöty, että vielä edelleenkin
pysytettäisiin maan kaikkien työväenyhdistysten kesken jonkunmoinen yhdysside, kokonaisuus ja kaikki yhdistykset saataisiin siten uhraamaan varoja yhteisen työväenasian hyväksi.
Jos valtuuskunta poistetaan, seuraa siitä hajaannus siten,
että useat yhdistykset maaseuduilla eivät vielä pitkiin aikoi32

