
Katsaus rauhantyöhön maassamme
kuluneena vuotena.

Hiljalleen alkaa rauhanasia saa-
da huomiota meidänkin kansamme
keskuudessa. Tarkastellessa taas
wiime wuoden tapahtumia huomaa
yhdellä ja toisella alalla ilahutta-
wia merkkejä tästä. On pidetty esi-
telmiä, on kirjoitettu, on wäitelty
asiasta. Ia kun se kerran kestustel-
tawaksi joutuu, woitoksi se on aina
rauhanaatteelle. Ajattelematto-
muus suurimmaksi osaksi on Pahin
este tämän asian edistymiselle maa-
ilmassa. Uskon, ettei kukaan ajat-
telema, inhimillisiä tunteita omaa-
wa ihminen moi jäädä sodan hy-
wäksyjätsi, wielä wähemmin ihaili-
jaksi.

On kyllä wiime wuoden kirjalli-
suudessa, jopa alkuperäisessä, huo-
mattatva sodan ihailun jälkiä.
Niinpä eräässä lasten joululehdes-
sä on sotaruno, joka on laadittu ai-
wan entisajan tappelulaulujen hen-
gessä. Muutamassa Pitäjän kerto-
muksessa on myös tehty selkoa sota-
tapahtumista siinä mielessä, että
~wiel' on Suomi woimissaan, wui
wihollisen hurmehella peittää
maan". On myös ilmestynyt no-

welleja, romaaneja, joissa som esi-
tetään sellaisena, kuin sen moi esit-
tää kamarissa istuja, joka ei mil-
loinkaan ole sotaa nähnyt. Tekisipä
mieli sanoa, etteiwat tällaiset kir-
joittajat ole tulleet ajatelleeksi so-
dan eläimellistä puolta lamkaan,
taikka amakin oivat hymin heikosti
siihen sywentyneet.

Mutia alkamatpa toisenhenkiset-
kin kirjoitukset saada yhä enemmän
esittäjiä. Niinpä Walwojun joulu-
kuun numerossa waltioneuwos TH.
Rein tekee perusteellisessa kirjoituk-sessa selkoa rauhanasiasta, rauhan-
ajan Voitolle pääsemisen mahdolli-
suudesta, sodan kieroudesta j. n. e.
Gwersti Georg Fraser piti syksyllä
Helsingissa esitelmän rauhanaat-
teesta. Sen tuloksena oli wastalau-
se Italian ryöstosodan johdosta.
Siinä sanotaan: ~Me, Suomen
kansalaiset, tahdomme, että rau-
hanaate toteutuisi. Me tahdomme
nähdä raakuuden häwiäwän ja wel-
jeyden koittaman sotatilan sijaan.
Sentähden että me rakastamme
isänmaatamme, tuhansien järwien
mavta, rakastamme me myös rau-



haa. Me olemme kokoontuneet tän-
ne todistaaksemme min hywin
isänmaan- tuin rauhanrllttauttam-
ine. Me tahdomme Vakuuttaa, että
synnyinmaanrakkaus sumalla on
rauhanrakkautta, ionta nimessä me
täällä panemme Voimakkaimman
Vastalauseemme tätä julmaa sotaa
wastaan, joka nyt äkkiä on sytty-
nyt Italian ja Turkin Välille. —

Oikeuden täytyy olla meidän hal-
litsijamme eikä wäkiwallan!"

Papistonkin keskuudessa alkaa
rauhanaate herättää huomiota.
Rowasti Wilh. Malnnwaara, jonka
ennestään tunnemme asialle myö-
tätuntoiseksi, on taas Waasa-leh-
teen laatinut samahenkisen joulu-
kirjoituksen. Kirkkoherra H. A.
Antero kiinnitti Kotimaan Pals-
toilla kristittyjen huomiota tähän
tärkeään asiaan. Pastori A. Walle-
uiuksen niin hywin joulu- kuin uu-
denwuodensaarnat oliwat rauhan-
aatteen mukaisia. Rowasti I. W.
Wartiainen piti kristillisen työ-
wäen kokouksessa Turussa lämmin-
henkisen esitelmän rauhanasiasta,
jonka lopetti ponsiin, joissa m. m.
sanotaan: »Kristillisen työwäen
tulisi 3) Sanomalehdis-
tönsä kautta ynnä muillakin sopi-
milla lamoilla koettaa Vaikuttaa sii-
hen suuntaan, että rauhanasia tuli-
si oppiaineeksi kausa- ja oppikou-
luissa ja että ainakin historianope-
tus muutettaisiin rauhanaatteen
Vaatimuksia Vastaamaksi. 4)
Koettaa, Vaikuttaa papistoon ja
uskonnon opettajistoon, et-
tä he sopimissa tilaisuuksissa
puhuisimat rauhanasian hywäksi.
5) — että ValtiopäiVillä kristilli-sen työwäestön osalle tulema soti-

lasmatsumaärä pyydettäisiin saada
täyttää rauhanasian hymätsi.

Monet sanomalehdet owat taasen
wuoden warrella sisältäneet kirjoi-
tuksia rauhanaatteesta. Kotimaassa
on ollut niitä tuon tuostakin, onpa
toimituskin osuttanut olemansa
asian kannattaja. Opettajain lehti
on autiudella ottanut Vastaan sen
henkisiä kirjoituksia. Kylwäjä,, Pyr-
kijä, Tampereen molemmat aamu-
lehdet ja kristillisen työwäen ää-
nenkannattajat owat sisältäneet
myös useita rauhanaate-kyhäyksiä,
ja ehkä monet muutkin, Vaikka en
ole saanut tietooni. Kanfanwa-
listusseuran ja Kansan kalenterit
tarjoamat tänä wuonna tietoja rau-
hanasiasta, jälkimäinen sisältäen
tämän aatteen hywäksi työskennel-
leiden henkilöjen kumiakin. Olipa
wnme wuoden KansanwäliZtuZseu-
ran Kalenterissa myös professori
A. Grotenfeltin oinmllinen artikke-
li: Oikeusaate kansojen elämässä ja
Valtiollisissa taisteluissa. Siinä sa-
notaan m. m.: »Sellaisetkin olot
owat ajateltawissa, ° joissa kansan
johtomiehen tulee pitää johtotähte-
nään mielä korkeampia tarkoituspe-
riä kuin oman Valtion, oman isän-
maan menestystä". Se on ajatte-
lijan, se on rauhanmiehen puhetta!

Huomattaman Voiton on rau-
hanasia saawuttauut uuden Vania-
koulujen Historian oppikirjan il-
mestymisellä. Sen owat toimitta-
neet opettaja Alpo Noponen ja
Professori M. Soininen. Kertomuk-
set sodista ja tappeluista owat sii-
nä saaneet Väistyä simistyshisto-
rinn tieltä, onpa monia henkilöitä
ja tapauksia arwosteltu aiwan rau-
hanaatteen mukaan, Vaikka ei kai-



kissa kohdin ole jaksettu olla johdon-
mukaisia. — Ainoa warsinainen
rauhankirja, mikä wiime wuo-
tena suomenkielellä ilmestyi on
tohtori I. O. Nilssonin etetvä ja
moimakas teos: Woiko hywä kris-
titty olla hywä sotilas? Zen suo-
mensi innokkain rauhanasian aa-samme kirjailija I. A. Mäkinen,
joka suurilla ponnistuksilla sai sille
mihDoiili kustantajan, niinkuin
tuonnempana selostetaan.

minen. Kesällä teoksen suomentaja
ilmoitti, että K. I. Gummerus
Osakeyhtiö ottaa kirjan kustantaak-
seen, jos Suomeu Rauhanliitto
puolestaan takaa sille etukäteen

kappaleen menekin. Kun lii-
tolla ei ollut waroja, päätettiin ryh-
tnä keräämään tilauksia. Sitä war-
ten pninatettiiu 100 tilauslistaa,
jotka talletettiin tunnetuille, asialle
suosiollisille henkilöille. Niistä pa-
lasi takaisin 13, sisältäen yhteensä
<»N kirjatilausta. Kymmenen kap-
paleen menekin oliwat hankkineet
kirjailija Pekka Brofelt, professori
R. Erich ja pastori Sulo Sinisalo.
Tampereen ja ''en Piirin opettaja-
kokouksisia kertyi tilauksia 80, joten
oli tiedossa 2W kirjalle ostaja, kun
Rauhanliitto itse tarwitsee jäsen-
kirjeiksi roähintään l»s) kappaletta.
Mutta se ei ollut riittäwä, puuttui
toincu puoli ja euemmänkin, sillä
kuZtmntaja oli korottanut waati-
muksema 600, waikka tunnusti kir-
jan ansiokkaaksi. Suomentaja
kääntyi silloin enalantilaiscn rau-
banystäwän, uti Priscilla Hannah
Peckowerin puoleen, joka einrcn-

kin on rahallisesti tukenut raulian-
tvötä Suomcß''a. Tämä lämmin-
wdäminen aatteen harrastaia, joka
alkukielellä oli lukenut Nilssonin
kirian ia ihastunut siiben, bonnnan
Wisbechin ranhanyhdistvksen pai-
natusrahastosta 12 puntaa Suo-
men Rauhanliitolle teoksen tilaa-
mista warten, Ninn vään w'bdmn-
kin ilmcstmnään Woiko hvwä kris-
titty olla lwwa sotilas, ja Rauhan-
liitto f?i sitä 238 kavpaletta wa-
rastoonsa. Wain pieni osa mäistä
Ahjoitetuista kirjoista ou wasw
saatu myydyksi.

Ilakmttamimpia seikkoja rauhan-
asian harrastajille on, että meillä
eräs maltiollinen puolueemme on
rauhanasian omakseen ottanut, eikä
lvain sanoilla, waan myös töillä.
Kai kissa suurein mi ssa kokouksissa
ja luentotilaisuuksissa asiasta pu-
hutaan, lehdet kirjoittawat siitä
woimien mukaan, ja uskalsipa ryh-
män edustaja Antti Kaarne aika-
naan puhua sen Puolesta eduskun-
nassakin »voimakkaita ianoja. -—
Toinen ilahuttawa seikka on, että
metodistit omat myös omaksuneet
rauhanasia», josta saarnataankin
kerran wuodessa. Ja puhujat näyt-
tämät todella symentyneen siihen,
mitä esittäwät. — Maamme nuo-
risoseurat, joiden ohjelmaan kuuluu
ihanteelliset aatteet omat moniu
Paikoin myös asiaa mireillä pitä-
neet. Ia yksinäisiä esitelmiä oroat
erittäinkin kansak. opettajat pitä-
neet siellä täällä maassamme, niin-
knin esim. opettajat F. W. Toimo-
nen, Juhani Uhtiluoto ja maisteri
A. Paasikallio.

Hiljaista on Suomen Rauhan-
liiton toiminta ollut, sen mukaisia
kuin tvärat ja woimat owat salli-
neet. Suurin ponnistus oli tohtori
Nilssonin kirjalle tilaajain bankki-



Paitsi edellä mainittua tilauslis-
taa, painatti Rauhanliitto toimin-
tavuoden alussa Tiedonannon lii-
ton suhteesta Wäimamöiseen, sisäl-
täen samalla viime vuosikokouksen
päätökset. Tämä lähetettiin Väi-
nämöisen tilaajille ja Rauhanlii-
ton jäsenille osoitukseksi asiain ti-
lasta yhdistyksessamme. — Wuo-
den lopulla taasen lähetettiin kai-
kille suomenkielisille sanomalehdille
opettaja Aapo Pärnäsen laatima
kirjoitus: Olisiko Suomessakin
rauhanliikettä kannatettawa? Mo-
niaat niistä, ottiwat kirjoituksen
palstoilleen, vieläpä viikottain il-
mestyvä Opettajain lehtikin. Näin
saatiin taas sanotuksi muutama hy-
vä sana asian valaisemiseksi.

Jäseniä yhdistykseen on vuoden
kuluessa liittynyt 12, joten kaik-
kiaan 73 henkilöä on nyt Rauhan-
liiton kirjoissa. Niistä on suurinosa kansakoulun opettajia, aina 33,
seka 8> seminaarin Y. m. opettajaa;
liikemiehiä on 7, pappeja 2, muita
virkamiehiä 5, konttoristia 3, sa-
nomalehden toimittajia 2, ylioppi-
laita 2 j. n. e. Moni ala on tässä
kokonaan jäänyt edustamatta. Jä-
senmaksun kalleus on kaiketi joi-
tain estänyt yhdistykseen liittymäs-
tä, mutta suurin syy kaiketi on
harrastuksen puute ja asian tärkey-
den käsittämättömyys. — Jäsen-
kirjana on jaettu Gustaf lansonin
kaunokiriallinen teos Abrahamin
uhri, jonka wuoden varrella kuollut
kirjailija I. Säilä muutamia wuo-
sia takaverin suomensi. Kirjan hin-
ta on jäsenmaksun suuruinen, ja
sisällys ajatuksia herättävä, vaakut-
tava kertomus buurisodan ajoilta.

Suomen Rauhanliiton lohto-

kuntaan ovat kuuluneet: esimiehe-
nä allekirjoittanut, varapuheen-
johtajana kansak. tarkastaja I. A.
Pelkonen, sihteerinä ylioppilas Em-
ma lärwinen, rahastonhoitajana
opettaja Lauri Kukkasniemi, sekä
kamreeri I. K. Laurila, opettajat
Salomon Lilja (Pirkkalasta) ja
K. I. Saarinen; varajäseninä o-
wat olleet opettaja Minna Kunnas
ja kirjailija I. U. Mäkinen (Ähtä-
ristä), joka myös on ollut liittom-
me ulkomaisena kirjeenvaihtajana.

Niisi wuotta takaperin, helmi-
kuun 10 päiwä, perustettiin Suo-
men Rauhanliitto. Lyhyen ajan se
siis vasta on toiminnassa ollut, jo-
ten tähänkään nähden ei sen työstä
voi suuria tuloksia waatia ; ja vielä
vähemmin, kun voimatkin mones-
sa suhteessa owat olleet heikot.
Mutta eihän Roomaa päivässä
rakenneta. Jos kuitenkin työtä yhä
tehdään, niin jotain jälkeä sen täy-
tyn jättää. Nakkaamatta tippuva
West kykenee kallionkin koverta-
maan. Ia kun työtä teemme siinä
uskossa, että ie on Jumalan pal-
velusta, Zänen asiansa edistämis-
tä, niin eivät vastoinkätimisetkään
kykene meitä toivottomiksi saatta-
maan. Ghkävä se aikanaan toiwot-
tuja hedelmiäkin tuottaa.

Katsahtaessamme wiime wuoti-
seen rauhantyöhön koko maassam-
me olemme huomanneet, ettei.se ko-
kon ailuudessaankaan ole kowin
suurta ollut. Pieniä seikkoia siinä
on vain Wo'tu luetella. Mutta se
oiottaa sentään, että eteenväiu ol-
laan menosia. Ia kun aNan arvoa
aletoan nleisemmin käsittää, niin
liittyy riveilnmme ybä uusin woi-
mia. Sillä todelliset rauhanaatteen



harrastajat eimät jaksa olla työhönosaa ottamatta nähdessään main
muutomain tämän yhteistä hywää
tarkoittaman asian HYMäksi puuhai-
lemassa. He liittymät edes jäseneksi
Tuomen Rauhanliittoon siten in-

nostaakseen ia tukeakseen noita yrit-
täjiä heidän tärkeässä taistelus-saan.

suomen Rauhanliiton vuosijuhlaan
4. 2. 1912 oli saapunut Mäkeä

koko joukko. Aluksi opettaja il.
Huhtala puhui sodan rikolli-
suudesta ja, rauhantyön tärkeydet
ta. Jos mäkimaita on oikeutenn.
niin pienet kansat joutumat ainu
Määrässä olemaan. Ehdotti lopuksi
Vastalauseen Italian ryöstösodan
johdosta, joka myös maistem K.
Kaukomallan tekemällä lisäyksellä
hywäksyttiin.

Tampere 4. 11. 1912.

Kyösti Huhtala.

Oftettajllkööri esitti tarkastaja
H. W. 2 v v k o n johdolla moniai-
ta lauluja. Tämän jälkeen piti
maisteri A. I. Pärnänen san-
gen MalaifeMan ja perusteellisen
esitelmän kristittyjen suh-
teesta sotaan en aikoina.
Aluksi kristityt yksimielisesti tuo-
mitsiMat sodan, Maikka oli heidän
joukossaan sellaisiakin, jotka ftn-
shiwät sotllmiehenä kääntymisensä
jälkeenkin. Mutta heille ei myös-
kään täyttä arwoa annettu. Wähi-
tellen rumettiin sowittamaan kris-
tinuskoa Maltion tarkoituksia Mar-
ten. Ia uskonnosta tuli lopulta so-
dan parhain tuki. Niinpä omat
Mieläkin sekä protestanttiset että

katoliset uskontoryhmät sodan kan-
nattajia. On sentään aina ollut
henkilöitä, jotka omat sotaa pitä-
neet rikoksena, kristinoppia Mas-
taan sotimana. — Lukuisia esi-merkkejä tuotiin esiin niin puolelta
kuin toiseltakin.

Opettaja Minna Kunnas
lausui sitte erään., Miime jouluksi
ilmestyneessä lasten lehdessä ol-
leen, Manhan ajan malliin kirjoite-
tun sotarunon. Tämän jäVeen
Rauhanliiton esimies luki laati-
mansa katsauksen Miime Muotiseen
rauhantyöhön maassamme.

Vastalause Tripoliksen sodan
johdosta.

Me Tuomen Rauhanliiton muo-
sijuhlaan kokoontuneet Suonien
kansalaiset malitamme katkerasti,
että julma sota on taas sytytetty
kahden eurooppalaisen malta?un-
nan Malille. Suruamme lisää Mie-
lä se, että tämä on tapahtunut lel-
laisten Maltwmiesten myötäwaiku-
tuksella, jotka näyttämät oleman cn-
simäisiä Maatimassa kansainwälis-



ten riitaisuuksien sowittamista yk-
sinomaan rauhallisilla keinoilla', ia
että tässä kristitty Valtakunta on
turwautunut wäkiwaltaan.

Me ikäwöiden toiwomme, että si-
wistynyt maailma, joka on inholla
Vastaanottanut tietoja sotanäyttä-
möllä harjoitetusta petomaisesta
julmuudesta, tekisi kaikissa maissa
pikaisen lopun tästä ajallemme
kerrassaan armottomasta raaka-
Illistilastll. Valtakuntain wäliset
riitakysymykset, olkootpa mitä laa-
tua tahansa, ratkaistakoon sowinto-
oikeudesia, joka on ainoa inhimil-
linen tapa tällaistenkin snkkain sel-
wittämiseksi.

Me odotamme, että maailman
kansat nlnciieeti ilinaisisiwct mie-
lipiteensä näistä aneista todistuk-
seksi, että ihmiskunnalla on sen-
tään omatunto, jonka ääntä ei
enää saada Vaikenemaan.

Juhlan jälkeisessä

»vuosikokouksessa
hywäksyttiin tilit ja johtokunnalle
myönnettiin tiliwapaus. Rahaa on
kassassa noin 60 mk. sekä kirjaa
~Woiko hywä kristitty olla hyVä
sotilas" lähes 300 kpl.

Johtokuntaan Valittiin esimie-heksi edelleen opettaja Kyösti Hnh-
tala, sekä jäseniksi eroamiswuoros-sa olewat: tark. I. A. Pelkonen,
opettajat Lauri Kukkasniemi, K. I.
Saarinen ja Minna Kunnas, Vii-
me mainittu Varajäseneksi, fekä toi-
seksi rautat. Virkamies K. Naurio.

Tampereella 1912 Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö,

Tilintarkastajiksi walittiin myös
edelleen tehtailija W. Pylwänen ja
toimittaja K. Mäkelä, sekä waralle
opettaja R. Railo ja tehtaalainen
L. Koimulehto.
Suomen Rauhllnliiton johtokunnan

kokouksessa
seur. iltana Valittiin Varaftuheenj.
tarkastaja I. A. Pelkonen, sihtee-
riksi ylioftp. Emma lärwinen, ra-
hastonhoitajaksi opettaja E.

ja ulkomaiseksi kir-
jeenwllihtajllksi kirjailija I. 37.
Mäkinen, kaikki uudelleen. Tä-
män Vuoden jäsenkirjoiksi Päätet-
tiin ottaa tohtori I. O. Nilssonin
~Woiko hymä kristitty olla hywä
sotilas", Johann von Vlochm ~Tul-
eVaisuuden sota" ja painossa olc-
wa kertomus »Sorahauta", joidcu
yhteinen binta on noin 3 mk., siissama kuin Vuotuinen jäsenmaksu.

Liiton Vuosikertomus päätet-
tiin painattaa ja lähettää jäse-
nille. Kaikkien suomalaisten kan-
sanopistojen kirjastoon päätettiin
lahjoittaa tohtori Nilssonin teos
~Woiko hywä kristitty olla hywä
sotilas."

Rauhanasian harrastajiksi tun-
netuille kansalaisille Pakettiin myös
lälicttää yhdistyksemme toiminta-
kertomus toimassa, että he liittyisi-
Vät Pyrintöjämme kannattamaan.
Jäseneksi Suomen Rauhan-
liittoon pääsee ilmoittautumal-
la esimiehelle sosoite Ta m p e r e).
Jäsenmaksun suorittamisesta ei oi.'
wastusta, sillä se peritään, kun jä-
senkirjat läbctctään.
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