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PUOLUE JÄRJESTÖJEN KAKSIVIIKKOISISTA 
SELOSTUKSISTA

Kaikkien puoluejärjestöjen ja varsinkin kaikkien työläis
ten puoluejärjestöjen kaksiviikkoisilla selostuksilla olisi 
tavattoman suuri merkitys puolueen kokoonpanon ja orga
nisatorisen eheyden lujittamiselle ja myös erikoisesti puo
lueen edustuksen (edustajakokouksissa) uudelleenjärjestä
miselle järjestyneiden työläisten lukumäärää vastaavasti.

Noita selostuksia voitaisiin otteina julkaista puolueen 
Pää-äänenkannattajassa, ja siten annettaisiin mitä arvok
kainta aineistoa puolueen todellisesta, väärentämättömästä 
elämästä.

Niin ikään voitaisiin julkaista kerhojen, ryhmien y.m.s. 
jäsenmäärät merkitsemällä, sanokaamme, jokainen ryhmä 
tai jokainen järjestö yhdellä tai kahdella kirjaimella. Tällai
set selostukset puoluejärjestöjemme kokoonpanosta olisivat 
hyvänä tarkistusaineistona. (Se vastaväite, että ne ottavat 
paljon tilaa, on perätön. Jos otetaan kaksi kirjainta ja 
kaksi numeroa, jotka osoittavat jäsenmäärän, esimerkiksi: 
ab 13, cd 41, ef 17 j.n.e., niin saamme lehden yhdelle palsta- 
riville yksitoista tällaista tiedonantoa.)

Edustajakokouksen pitäisi jakaa III ja IV edustajakokouk
sen välinen aika (1 vuosi) kahteen osaan. Ensimmäisen 
puoliskon kuluessa jokaisen puoiuejärjestön, aina puo
lueemme alimpia työläisryhmiä myöten, tulee konstituoitua 
ja ehdottomasti järjestää kunnolliset yhteydet keskukseen, 
järjestää kunnolliset kaksiviikkoiset selostukset. Sanon: 
järjestää, sillä ei riitä, että otetaan osoite ja kirjoitetaan, 
on tarkistettava osoitteet, pyrittävä siihen, että selostukset 
menevät perille j.n.e. j.n.e. Tähän uuden tavan, 
uusien täysin säännöllisten selostusten (kaksiviikkoisten)
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järjestämiseen voidaan aivan hyvin pitää riittävänä 4—5 
kuukauden aikaa *. Epäilemätöntä on, että haluttaessa se 
voidaan tehdä kolme kertaa pikemmin.

Sittemmin, vuoden jälkipuoliskolla, puoluejärjestöjen 
kaksiviikkoisille selostuksille voidaan jo antaa, niin 
sanoaksemme, konstitutiivinen merkitys, s.o. asettaa ne 
muutokset, joita tehdään puolueen edustukseen IV edustaja
kokouksessa, suoranaisesti riippuvaisiksi niistä. Esimerkiksi 
III edustajakokous, sanokaamme, päättää vuoden 1905 
huhtikuussa: puoluejärjestöiksi, joilla on oikeus tulla ote
tuksi huomioon muutettaessa puolueen edustusta IV edus
tajakokouksessa, katsotaan vain ne, jotka ovat toimittaneet 
säännönmukaiset kaksiviikkoiset selostukset keskukselle 
vuoden 1905 syyskuun 1 pstä alkaen. Vain näiden, vähin
tään kolmen kuun ajalta olevien selostusten (s.o. minimum 
6 selostuksen) perusteella tullaan IV edustajakokouksessa 
määrittelemään puolueen edustus edustajakokouksissa 
kunkin paikkakunnan sosialidemokraattisiin liittoihin järjes
täytyneiden työläisten lukumäärää vastaavasti. Sen tähden 
jokaisessa selostuksessa tulee ehdottomasti osoittaa jäsen
ten lukumäärä.

K irjo ite ttu  hu h tiku u n  lopu lla  1905

Ju lka is tu  ensi kerran  o. 1926 Ju lka istaan
V L enln-kokoelm assa  kä s ik ir jo itu ksen  m ukaan

* Tämän määräajan kuluessa jo ka isen  järjestön tulee ilmoittaa keskuk
selle peitenimensä (kaksi tai kotme kirjainta =  järjestön nim i) ja saada julkaistuksi 
edes yksi selostus Pää-äänenkannattajassa, jotta tuon järjestön ka ikk i Jäsenet 
vakuuttuisivat järjestönsä yhteydestä keskukseen.


