
Sos.-dem. järjestöille Turun ja
Porin lännissä.

Työmäen mahtama mallanknmous on kutistanut manhan sortojärjes-
telmän ja sitä tukeman hallinto- ja mirkamahdin. Työmäti on ottanut
omiin käsiinsä maan asiain hoidon. Niinpä »vallankumouksen alussa Turun
läänin eteläisen maaliuiirin sos.»dem. Piiritoimikunta, Tu'un sos.-dem. Kun-
nallistuimikunta. Marraskuussa 191? malittu Turun mallantumouskomitea,
Turun Punaisen kaartin esikunta ja Turun piirin Punaisten kaartien esi-
kuuta yhteisessä kokouksessaan malilsimat Turun piirin mallankumouksellise»
piirineulvoslon, jonka »valinnan Turun läänin eteläisen »vaalipiirin sos.-dem.
lvaalipiirineumoslo mahmisti, ja on tämä neuivosto sitteinmin ollut pako-
tettu ottamaan haltuunsa Turun ja Porin läänin hallituksen ja hoitamaan
niitä lääniä käsittäiviä asioita, joilla »voidaan mallankumousto. edistää ja
sen saamutuksia »varmistaa.

Käytännöllistä toimmtaa »varten on Mallankumouksellinen piirineu-
mosto jaettu seuraamiin osastoihin: Lääninmaltuustunta, Konttoriiaosto
(läänin rahasto), Elmtarivejaosto ja Sotajaoslo.

Suonien Kansanivaltuustunta, jolla on »vallantumousajan ylin johto,
on antanut useita asetuksia, joita on kiireellisesti pantama täytäntöön. Ia
missä työmäen järjestöjen moiinat riittämäl kunnallisen »vallan malloitta-
miseen, niin otettakoon siellä nn,öskin tunnollisten asiain hoito työmäen-
jarjeslöjen käsiin. Tämä» harkitkoon paikallinen kunnallisjärjestö.

Missä malta-aseita työmäen käsiin otetaan, siellä sopii niiden hoito.»
misessa ja malivomisessa noudattaa seuraamia nätokontia:

1) Kunnallisjärjestö täyttää kunnallista »valtaa siten, että se itse
kokouksissaan tai jäsentenlä testen toimeenpannulla yleisäänestytsellä rat-
taisee ne asiat, joita le sääntöjensä mutaan tai erikoisten päätösten perus»
teellä ei ole jättänyt työmäen eduskunnalle.

2) Työiväen eduskunnan tai tunnnallisneumoston tulee ottaa käsiinsä
se multa, jota o» ullut »ualiunstolla.

3) Kunnallistoimituntll toimeenpanelvana eliinenä ottaa kaupungissa
maistraatille ja rahatoimikamarille setä maalaiskunnissa tunnallislautatun-
nitle luuluiuat tehtäivät hoitaakseen.

4) Entisen maltiomallan edustajat, nimismiehet ja poliisit oivat eroi-
teltamat, elleiivät ne alistu noudattamaa» järjestöjen määräyksiä ja sijalle
ajetettamat tuömäen zärjestöjen »valitseinat jorjestystoimitunuat, jotka »välit-
>eiuat tarpeellisen määrin järjestysiniehiä, joiden malinnasta annettakoon
tartut tiedot Läänimvaltunstunnallr. Icrjestyspäällitöt nimittää järjestys»
toimikuntain ehdotuksista Lää»i»wlllluuslo.

5) Wiitateu Suoine» Kimsaniuallnuskunuan 2 päiivänä kulumaa
helmikuuta julkaisemaan asetukseen, tostema mallantumoustuomioistiliinia,
kehottamme teitä ryhtymään pitaisii» toi,ne»piteisiin asetutsessa mainittujen
walla»kumoustuo!nioistui»,ien perustamiseksi kuntaanne ja miivumältä
il,»oilta>»lla» niiden puheenjohtaja», sihleeri» ji jäsenten nimet ja osoitteet
Lääninioaltuustuunalle.

W,>idaksee» seurata hallinnollisten asiain tultua, on tunti» kunnan
toimeenpa!,eivä» hallintoetime» heti tilaliaiva Suomen asetuskokoelma setä
Suomen Kmlsa»maltuustum>a» Tiedonantolehti ariuioitu määrä
tumpaisiakin). Tila»is teydää» osotleell». Sucinen Kansanmaltuuskunuan
Tiedonantolchde», toi»,itus, Helsi»ti. Lehdet lähetetään matjutt».

Kumiallisjärjeslöjä tehoitetaa» asioissa,», taäntiimään Lääninmaltuus.
tunuan puoleen osoitteella: Turuu ja Porin lääni» Lääninmaltuustuuta.
Puhelimet: l2 98, Konlton ? 71.

Ripeään ja pääitämäisem loiaiintaan mullautumoutsen lopullisen pää.
määrän saaiuuitonusetsi!

Turku 14.02.1918
Turun ja Purin läänin Lääninwaltuuskunta




