
Suomen Rauhanliiton toimintakertomus vuodelta 1932.
Vaikka raulhanaatteellinen valistustyö niin Juoniessa

(kuin muuallakin näihin aikoihin tapahtuu koivassa vasta-
tuulessa, voimme kuitenkin vuodella 1932 merkitä eräitä
ilahduttavia edistysaskeleita sekä liittomme sisäisessä
työssä että rauhantyössä yleensä Suomessa. Jo v. 1931
dii vuosikokous lausunut toivomuksen, eitä kiinteämpi
yhteistyö olisi saatava aikaan rauhanaatetta ajavien tai
siitä kannattavien eri yhtymien välillä maassamme. Ui-
ton. Keskushallitus kutsui tammikuun 14 päiväksi 1932
tällaisten yhtymien edustaijia neuvottelukokoukseen, jos-
sa toimikunta valittiin asia a edelleen, ajamaan ja touko-
ikuun 25 päiivänä piti Rauhantyön, yhteiskomitea perusta-
van koikouksensa' Komiteaan liittyi ti jäirjestöä, niiden
joukossa Suomen Rauhanliitto. Liittomme komiteassa
tekemistä aloitteista mainittakoon.; 1) vetoomus sanoma-
lehdistööni ja yleisradioon, e.ttä ne kiinnittäisivät enem-
män Ihuomiola rauhanasiaa ja kansainvälisiä kysymyk-
siä valaiseviin esityksiin; 2) rauhanaatteöllisen kirjalli-
suuden luettelon laatiminen, kansan y-m. kirjastoja var-
ten; 3) toiminta sen hyväksi, että Suomi liittyisi italialai-
sen Ciraolon aloitteesta muodostettuun kansainväliseen
avustusuniooniin UionnonmiiHlistuksista käirsimäärv joutu-
neiden alueiden auttamiseksi-

V. 1931 vuofiikokous evästi Keskuslhallitusla myös
eräässä loisessa suhteessa i kansainliji|lqpro|pagaiHla ;t o\\s\
entisestään [ehoslellana ja tässä suhteessa joko ryhdyl-
täivä yihteistyölhön Piro iure nationuin-yhdislyksen kanssa
tai pyrittävä suoranaiseen yhteyteen Kansainliittoyihdis-
tysten kansainvälisen unioonin kanssa. Toimintavuoden
aikana imi asiasla ollut kirjeenvaihtoa sekä Pro iure
Hatkmuimiin éfltä iKansainliilitounioonin BryssjeJissä «i-
-ijailsevan sihteeristön kanssa ja ituloksena on ollut, että
Suomen Rauhanliitto suoranaisesti liittyi Uniooniin saa-
den 1 äänen Suomelle kuuluivasta 10:stä äänestä Unioo-
nin kokouksissa. Vieraillessaan lokakuussa Suoaness>a lau-
sui Unioonin sihteeri, vapaaherra v. Bodm :t n, ilonsa
ja tyytyväisyytensä liittomme tekemästä aatteellisesta
raivaustyöstä karussa maaperässämme.

Jo kauan on liittomme kaivannut imaikasihteeriä, mut-

ta pienet varat eivät ole sallineet palkata ketään, siihen
työhön. Osastot ovat vuosien varireJlla usein muistuttaneet
.'Keskushallitusta siitä kuinka tarpeellinen inatkapiiihuja
olisi; viimeksi turkulaiset järjestivät pienet arpajaiset
aikeen hyväksi. Kuluneena vuonna tehtiin, vihdoin tällä
alalla ensimmäinen yritys ja sen onnistuminen kehoittaa
jiaitkamaan matikasihteerityötä. Rva Elin Vuoirivir-
ta teki 20. Xl.—ilö. XII- puhujamatkar, pitäen 36 rauhan-
aatteellisita esitelmää seuraavilla paikkakunnilla: Turku,
Karkkila, Lahti, Kotka, Kymi, Kouvola, Terijoki, Savon-
linna, Mikkeli, Jyväskylä, Pori, Tampere ja Oulu. Paitsi
liiton osastojen omissa kokouksissa ja juhlissa puhui rva
Vuorivirla myös koulunuorisolle kouluissa, Kuulijoita oli
keskimäärin 114.

Liittoon on kuulunut 19 alaosastoa, niin. Savonlinnan
i-auhiinyhdistys, Suomen Rauhanliiton Helsingin, Lahden,
Oulun, Turun, Tampereen, Mikkeliai, Porin, Viipurin ja
Karkkilan osastot, Suonien Opettajain Rauhanliitto,
Svenska Fredsvänner i Helsingfors, Fredsfacklan Pinjai-
sissa sekä seuraavat Pohjanmaan ruotsalaisen piirin osas-
tot: Munsala fredsförening, Näppes fredsvänner, Östra
Korsholims fredsvänner, Sundom fredsförening, Vasa
svenska fredsförening ja Pörtom fredsförening. Suomen
Oipettajain Rauhanliitto ja KarMcilan osasto ovat vuoden

( YLIOPISTON
V KiaiASTO_

Liiton Keskushallitukseen, ovat kuuluneet: puiheenjoht.
tohil. F- Iversen, vairapuheenjohl. pva N. Kurvinen,
sihit. ja rahastonhoitajana maisl. K. N i ek u 1 sekä muina
jäseninä nti A. Honkal v o t o, rva T. Iversen,

maist. Gr. Langens k j ö 1 d, maist. A. Nevalai-
nen, rva J. Pfä f f 1 i ja reht. U. S t a d i us. Keskus-
hallitus on kokoontunut 6 kertaa. Toiminnasta mainitta-
koon paitsi mitä tässä jo on selostettu:

Vuoden aikana on ilmeslynyt liiton kirjasarjan n:o 4,
»Kveekkaril», 2000 kpl.

Päätetty ottaa halpahintainen painos Kansainliiton, pe-

ruskirjasta sekä käännättää Anna T. Nilssonin. »A. B. C-
of the Peace Movement».

Maamme ruolsiiiJkielisen rauhantyön ilukemiseksi kerä-
tyn »Rauhanrahaston» säännöt hyväksytty. Rahasto siir-
tyy Rauhanliitolle, jonka Keskushallitus on edustettuna
sen hoitokunnassa.

Liiton edustajaksi Rauhantyön yhteiskomiteaan valittu
toht- F. Iversen., varalle maist. A. Nevalainen,
myöhemmin maist. K. N i c k u 1.

Lahjoitettu 1,000 mk- Kansainvällisen Naisten Rauhan
ja Vapauden liiton Suomien osastolle mainitun liiton
meillä keräämien aseistariisumisadressierv sitomista var-

ten.

Apurahoiksi Viipurin kursseille matkustaville myön-
netty 2,000 mlk.

Apurahoiksi ruotsinkielisille kursseille Pietarsaareen
matkustaville myönnetty 1,000 mk.

Leo Meehelinin rahaston korot annettu past. Edv. Sten-

aikana liittynee!. Lukuunottamatta Mikkelin, Porin, Tam-
pereen, Karkkilan ja Vaasan osastoja, jotka eivät ole il-
moittaneet jäsenlukuaan., on näissä osastoissa 947 jäseniä.
Sitäpaitsi on liitolla 32 kannattavaa jäseniä. Kansainväli-
sesti järjestyneet raittiusseurat (goodtemplariloosit) Bal-
deir, Alli Tryggs minne, Frid ja Lediyren kuuluivat liit-
toon aatteellisesti kannattavina yhtyminä; niissä on yh-
teensä noin. 400 jäseniä. Koko jäsenmäärä voidaan siis
arvioida noin 1400:fcsi.

Liiton vuosikokouksessa, joka pidettiin Viipurissa hei-
näkuun 3 jp:nä viipurilaisten ystävien »Valonmayassa», oli
saapuvilla 18 valtuutettua edustajaa 8 osastosta ja Kes-
kushallituksesta. Kaikkiaan, oli n. 50 jästnlä saapuvilla
Puheenjohtajana toiimi itoh.l. Felix Iversen, sihtee-
rinä maist. An. n a Nevalainen. Päätöksistä mainit-
takoon se, että jos paikallisosasto kuuluu piiriin, sen
Keskushallitukselle suoritettavasta jäseiworosta välhenne-
lään piiritoimikunnalle maksettava erä. Vuosikokouksen
virallisten asiain käsittelyn ijäilkeen selosti puheenjohtaja
iKeskushallituiksen toimen,piteHä edellä mainituissa ftau-
ihanlyön yhteiskoimiteaa ja KansainliittounJoonia koske-
vissa asioissa. Koikoius hyväksyi nämä toimenpiteet

Vuosikokoukisen. yhteyteen oli, kuiten ennenkin, järjes-
tetty rauhanaatteelliset valistuskurssit, 'lii-
toa 9:net Esitelmöisiijöinä ja alustajina olivat; toht. F.
Iversen, kirj. Selma Anttila, qpelt. S. Vire,
rva 11 i Ij a L a 1 in, rya .1 en n y P-f äff 1 i, irva Toini
Iversen, maist. A. Inkilä, rva Hilja Pärssi-
nen, maist. Anna Nevalainen. Aiheet kosketteli-
vat pääasiallisesti kasvatuskysymyksiä. Osanottajia oli 85,

joista 23 oipeltaijaa. — Viipurin rauhainpäivien ja onn.ig-

tuneen vuosijuhlan järjestämisessä oli sikäläinen, osasto

mitään säästämättä luhlan.nut huolonpitoaan ja vieraan-
varaisuuttaan.



wallille malka-avustuksena Pohjoismaiden Opettajain
Rauhanliiton kesäkursseille Heilsingödsisä.

Liiton toimisto muutettiin 1. VI Apollonk. 5. B. 45:een.
Keskushallilukisen jäsenisilä ovat muutamat tehneet pu-

hujamatkoja. Tohl- Iversen on luennoinut Kristillisen
lyöläisiiuoirisoliitoii, kesäkuirsseillla Helsingissä. •

Liiton taloudellinen asema oli vuoden lapussa seuraava:
Keskus.haäli.luksen tulot 3,887:—, joista '»,887:— jäsenve-
roisln ja 1,000:- lahjoituksia; menot 2,831:10, joten
»ääätö, joka vuoden alussa oli 6,994:03, vuoden lopussa
oli 8,049:93. Valistus- ja Ikirjallisuusrahaslon tulot nousi-
vat 9,550:50, joista 998:50 kirjallisuuden myynnistä ja
6,625: lahjoja; rahaston menot olivat 8,960:75. Vuoden
alussa oli rahastossa 19,252:09, vuoden lopussa siis
19,835:84. Huoneistoiahaslossa oli vuod. alussa 12,531:30;
lahjoja vuoden ailkana 7,300:—, menoja 8,744:05; säästö
seuraavalle vuodelle 11,087:25. Lääninrovasti Uno We-
goi i uksen muistorahasto oli korkoineen vuoden lo-
pussa 8,390:80, intti. Maik k i Friberg! n imiistora-
hnslo 5,078:60 ja Leo M e ch c 1 n i n. raihasto 5,000:—.

Laliei.ses.sii vuorovaikutuksessa Suomen Rauhanliiton
kanssa ovat myös v. 1932 ilmestyneet aikakauslehdet
Rauihaa Koh rt i jva#t, toim. toht. F. lv cr.se n) ja
Frid på jorden (väst. toihi. past. Ed v. S 1 cn-
w a 1 1, Näripiö), edellinen 24-imineroisena, jäjDkimmäinen
10-numeroisena.

Paikallisosastojen toiminnasta esitettäiköön niiden vuo-
Rikortoniufiiteii mukaan seuraavaa:

Savonlinnan rauhanyih d i s I v s dpuihj toim.
J. A. R e i n i k ai n en, siht. op. Eeva Rask, 3ö jäs)
on jÉrJeat&njrt 3 rauthantilaisxuitta yleisölle ja pitänyt 3
jäsenkokouspa. Johtokunta on. kokoontunut 5 ikertaa. Lii-
ton vuo-silko/koiiksessa edustivat yhdistystä toim. J. A.
R e i n i k a i n e n ja metsätvönjoilil. E f mil Siira.

Helsingin osasto (puhjj. rva H. La 1 i n, sihit.
uiai.st. K. Nickul, (>7 jäs.) on toiniewi.pannul 4 varsi-
naista yleisöjuhlaa, jota ipait&i ac oli niuideai yhdistys-
ten mukana järjestämäiSsä 20 XI. Kansantalolla pidettyä
rauhani i laisnuit la tvöllöjuien ja hälääkärsivieiv hyväksi.
Juhlasta muodostui, mitä kuulijoiden Onkuniäärääin tu-
lee, suurin (n. 900 ihenkeä) rauhanjuhla, niitä Suomessa
*ähän saaäöka on pidettj-. Se ttioliti tainkoitirkseensa neljät-
tä tuhatta markkaa. Osasiton. j-ohtoikunta on. kokoontunul
9 kertaa, jäsenkokouksia on ollut 8, ohjelmallisia opinto-
fcerhoiltoja 2. KevääMä kokoontui laslenlkerho kerran vii-
kos«a, syksyllä harvemmin. Oanjjeluseuran lyö on ollut
entistä heikompaa. Liitoa vuosikakoukseseia edustivat
osastoa rva H- L a 1 i n ja Jurjalt. V. Peltonen.

Turun osastolla (puhj. hila E. Nu m m elin,
«ihl. hra V- Rinne, 2(5 jäis.) on ollut 4 yleisökokousta,
8 ijäsenlkoikouista ja 5 joditokunnan. >kako<u«ta.

Oulun osasto (puJig. past. Toivo Mattila,
silh-l. rva Eeva Nisula, 41 jäs.) on järjestänyt 2 ohjel.
«nallis-ta illanviettoa. Rva L. Vuori virta on pitänyt
14 rauhaoaatteiiSiU: esitelmää Oulussa ja maaseudulla. Op.
11- F e I I m a n on monistulta-nut Keskushallituksen lähet-
täjnäil esitelmät Ja jakanut niitä maaseudun aatleellisille
yobdiMyJcisille. Rauhaa Kohti-leihden irtonumeroita on
säännöllisesti myyty. Rv a Olga Ahl edusti osastoa lii-
ton vuosikokouksessa.

Sven .s k a Fredsv a n n e r i Helsingfors
dpulhj. toJit. F. I v e x s en, siilit, agr. A k e v. S c h o v 1 t z,
56 jäs.) on järjestänyt 2 rautoanjuihlaa, j«i*ta edellinen
järjesletliin työltömien ja .hätääkärsivien avustamiseiksi
yhdessä 6 muun järjestön kan*sa. Ylidistytoellä on ollut
säännölliset ohjelmalliset jäsenillal.

Fredsfaciklan (Rauhanaoilhtu) Pinjäisissä ('pu.hj-
<«{). Jose Fredenstjärna, siht. op Rachel
Eklöf, 21 jäs.) on vuoden aikana pitänyt 10 jäsen- ja

Tampere 1933

Närpes f reds vänner (pulij. past. E dv. Sten-
w a 1 1, «ihit. Runar L å n g b a ek a, 197 jäs.) on jär-
jeslänyi B koikou.sla, yihdessä oli n. 800 kuulijaa.

ösJra Kors h oi m s fredsvänner (ipulij. mv.
Otto P a ro, sffiil. otp. Elna S v e d b e r g, 82 jäs.) om

järjestänyt yhden, yleisötilaisuuden ja pitänyt 2 johtokun-
nan kokousta-

Sun dom fredsförening (puhj. mv. I. Mitts,
silit. kalastaja Ernst 'Höijer, 40 jäs.) on pitänyt 2
ylcisökokousita, 1 jiisenkolkoiiksen ja jouluijuhlaai.

Port o»n fredsförening (puhj. op. Anders
"i te n, sihl. hra Joh a n ne.s Haga, 75 jäs.) on järjes-
Jämyit kaksi runsaalle kuuliijakunnalle.

Muns a 1 a n fredsförening (170 jäs.) ja Vasa
svenska fredsförening eivät ole lähettäneet
viosikerloiiinista.

Karl Nickul.
Suomen Rauhanliiton sihteeri-

Krist. Työv. Kirjapaino

johtokunnan kokousta, 2 illanviettoa jäsenille, 2 juhlaa
ja 6 yleisökoikousta- Rauihanaatteelliisia kirjoituksia ja
selostuksia on lälhetetty kotimaan ja Skandinavian leh-
tiin. Osastolla on myös oma käsinkirjoitettu lehti, joka
luetaan kokouksissa.

Tampereen osasta (ipuihj. hra Lauri Mäen-
sivu, siht. Ida Järvinen) on ■paitsi vuosikokousta
pitänyt yhden valistustilaisuuden.

M ilk .k e 1 i n, Lahden ja Porin osastot eivät ole
läiheltäneeii vuosikertomusta. Toiminnasta mainittakoon
matkasilhteerin käynnin yhteydessä järjestelyt puhetilai-
suudet.

Vii.p u r i n os a»I o n (pullnj. rva Hil in a Tur u-
n e n, siilnt. rva E 1 6 i e Ahonen, 65 jäs.) viime toimin-
tavuosi on ollut eriikoisen lapausrikas m.m. siksi, että Hi-
ton vuosikokous ja valistuskurssit .pidettiin Viipurissa.
Paitsi näiltä jntiLi a on Viipurissa osaston toimesta järjes-
tetty 4 rauhanjuhlaa, joista ensimmäinen, puutetta kärsi-
vien hyväksi tuotti 1,300 mlk. JäseniLloja on ollut jotka
viikko. Niissä on ollut keskustelua jonkun alustuksen tai
yslfivien tuomien sanomialdhlileikkeleiden johdosta. Ker-
ran kuussa on olluit ohjelmallinen [perheillä, jossa osas-
ton lehti. Rauhan viesti, On luettu. Osastolla on oma
kirjasto, laihjoilulksilla koottu. Osaston tyUökenh©, Tai-
met, jossa on n 30 lasta, kokoontuu kerran viikossa käsi-
työ- ja othjelmatilaisuuksiin, sitäipaiilsi torstaisin esperan-
totunniile. Taimien omat juhla.t ovait olleet helatorsladna
ja jouluna. Maaseudulla Viipurin, ympäristössä on rva
Lyyli Jääskeläinen pitänyt 18 rauhanaaitteellisla
esitelmää. Mäntsälän kapinan aikana kääntyi osaston
lähetystö vetoomuksella laipualaisikanslian puoleen ja jul-
kaisi paheksumisen laittomuutta vastaan, päivälehdissä

Suomen Opettajain Rauhanliitto (puihj,
prof. Arvi (1 rolen f e 1 d, siht. rehtori Anni Ok-
san en, 64 _ja.s) on kokoonitunut vain vuosikokoukseen-
sa. S. R:n vuosikokouksessa sitä eduslival op. Maiju
Korppi la, Alina Haikala ja Salli Salmi-
n e n-, ja Helsingörin pohjoismaise&sa ikokouksessa op.
Aino Malkamäki, totot. F. I versen ja past. E.
Ste n wall. Muutamia kirjoituk.sia ja selostuksia on
toimiitetlu opettaijain lehtiin, im.ni. prof. A. (irotenfeltin

kirjoitus »iHyvän. tahdon päivästä».
Pohjanmaan ruotsalainen piiri (puh j.

past. Ed v. St « nw »} 1), joihon kuuluu 6 osastoa, piti
vuosikokouksensa Pietarsaaressa 29- 111. Kokouiksen yh-
teydessä oli kaksipäiväiset ruolsinikieliset valisitusikurssit,
joissa puhuivat lohi. F. Iver se n, pasl. Ed v. Sten-
wall, op. K. ,]. Vir i lund sekä reht. P. R, Fred-
riksson. Toimimia ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on
vilknsla >ja useita uusia osastoja on syntymässä. Piirin
osastol kielellään täsisä erikseen:


