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Suomen Rauhanliiton toimintakertomus vuodelta 1931.
Vu«Bi 1931 ei ulkonaisesti ole ollut erikoisen Buotui«a

raukanaalteelliselle valistustvälle, vaikka «ellaiBen työn

tarspeelliBuu,B an ilmennyt entistä selvemmin, Non«88a
kiiltomme o«aztoBsa vainaan kavaita lamaannusta, Kun

maassamme siitä kuulimatta voi merkitä voit-
toja viime vuodelta, täytyy meidän todeta rauhanaatteen
kulkevan eteenpäin omalla painollaan, Mitenkä voitai-
«iin muuten selittää »e, että eduskunta taantumuksen
valtakautena iivväksvv lain. sotapalvelulleen kurvaami-
«estä «iviilitvöllä, palveluBvelvol!inen ei vakauniuk-
»en,za vuukÄ vni «otalaitoBta palvella, on oinantun-
n»nvapauB vikloinkin laajennettu tälle alalle, «aavutu«,
jonka >nvvä,k«! Buoinen liaunanliittokin on lvö«l<ennBilvt,

Liittoon on kuulunut 17 paikallisyhdistystä, nim. Sa-
vonlinnan rauhanystävät, Suomen Rauhanliiton Helsingin,
Lähden, Oulun, Turun, Tampereen, Mikkelin, Porin ja
Viipurin osastot sekä Svenska Fredsvänner i Helsingfors,
Fredsfacklan Pinjaisissa ja seuraavat Pohjanmaan ruot-
salaisen piirin osastot: Munsala fredsförening, Närpes
fredsvänner, Östra Korsholms fredsvänner, Sundom
fredsförening, Vasa svenska fredsförening ja Pörtoni
fredsförening. Viimeinen näistä on uusi yhdistys. Lu-
kuunottamatta 3 osastoa, jotka eivät ole lähettäneet toi-
mintakertomusta viime vuodelta, un näissä osastoissa
yhteensä 751 jäsentä. Sitäpaitsi on Liitolla 14 kannatta-
vaa jäsentä ja 32 suoraan Keskushallituksen kautta liit-
tynyttä. Vielä kuuluvat Liittoon aatteellisesti 'kannatta-
vina yhtyminä kansainvälisesti järjestyneet raittiusseurat
{goodtemtplariloosit) Balder, Alli Tryggs minne, Frid ja
Ledfyren, joissa yhteensä un noin 400 jäsentä. Koko jä-
senmäärä on siis yli 1,350, vähän suurempi kuin viiime

vuonna.
Liiton vuosikokouksessa, joka pidettiin Helsingissä hei-

näkuun 31 p:nä, oli saapuvilla 29 valtuutettua edustajaa
12 paikallisosastosta, piiri- ja 'Keskushallituksesta. Kaik-
kiaan oli noin 100 jäsentä läsnä. Puheenjohtajana toimi
tri F. I v e r s e n ja sihteerinä maist. A. Nevalainen.
Virallisten asiain käsittelyä seurasi keskustelu, jossa hy-
väksyttiin maan hallitukselle jätettävä päätöslauselma
aseistariisumiskysymyksessä, missä mm. toivotaan Suo-
men hallituksen Geneven aseistariiumiskonferenssissa
käyttävän koko vaikutusvaltansa aseistusten supistamisen
aikaansaamiseksi. Vuosikokouksessa tultiin edell. siihen
tulokseen, että kiinteämpi yhteistyö olisi tarpeen maam-
me eri rauhanaatetta ajavien tai sitä kannattavien yhty-
mien kanssa sekä että kansaiinliittopropagandaa olisi
meillä tehostettava. Vielä hyväksyttiin kansainvälinen
Pax-merkki Liiton jäBknmerkik«i.

Vuosikokouksen Vlktevteen oli KeBkuskal!itu« järjestä-
nyt liiton 7, valistuskurssit 29, 7,—1, 8, Okjelma käsitti
kristillisiä, sivevsopillisia ja !ka«vatuBo>pil!i«ia kv-
-Bvmvksiä sekä ajankoktaiBia raukankv«vmvk«iä.
teliiiöitsijäinä ja pukujinu olivat: pa«t. I.
jasta, cv. L. I? ,r a s e r, tri ?. Iv e r « en, rva t. I ver-
s« n, op. IVlaiju Xorppila, vliknil. >1 ai m a II ur-
vin « n, maist. (ireta maist. Nn a
devalainen, tri 8. 8 i re n i us ja past, l?, 8t e i>-

wall. Valistuskurssien vktevdesBä oli Buomen
Opettajain Naukanliiton perustava kokous.

Liiton Keskushallitukseen ovat kuuluneet: puheenjoht.
tri F. I v ers e n, varapuheenjoht. rva J. P f a f f 1 i, «ikt,
maist. K. Nick ui ja imuina jäseninä nti A. Honka-
luot o, rya T. I v e r s e n, ylihoit. N. Kurvinen,
maist. G. L a n g c n s k j a I d, niaisl. A. Nevalainen

M rent. 8 t adiU 8, an. kokoontunut
5 kertaa, 'loiminnasta mainittakoon:

1) Pyydetty luottoliippuja rautatiellä 1,500:— (anomus
evätty).

2) pyydetty valtion 10,000:— <B«atu
4,000:—, mikä mvökenimin taloudellisen akdinZun vuokBi
supistettiin 2,500:—:kBi).

3) l?vvdettv väl>tionavuBtuBia oBallistumiBta varten
MÄai!imanrau.kanliikkeen kongressiin LrvB«eliBBä
mu» evätty).

4) Myönnetty matka-apurahoiksi Närpiön valistus-
kursseille 670:—.

5) Myönnetty matka-apurahoiksi H:gin valistuskurs-
seille ja Liiton vuosikokoukseen matkustaville 1,502:—,

6) Osallistuttu nimenkeräykseen Kansainvälisen Nais-
ten Ramhan ja Vapauden Liiton aseistariisumisadressiin.

7) Saatu 4 Engl. punnan avustus Lontoossa olevalta
kveekkarien keskustoimistolta »Kveekkarit»-julkaisun
painattamisen helpottamiseksi.

8) Puheenj. käynyt maailmanrauhanliikkeen kongres-
sissa Brysselissä.

9) Puheenj. käynyt Pohjoismaisen Rauhanliiton kong-
ressissa Kööpenhaminassa.

10) ?ukeenjin ja «ilitin käynti pääministerin luon,»

jältämëä vuo«ikukouk,zen päätö«lau«elin!i.
11) Geneven Kansainvälisen rauhantoimiston kansan-

edustajille osoittaman kirjelmän lähettäminen Suomen
kansanedustajille ja julkaiseminen päivälehdissä.

12) I'oimenpiteitä te,lioBta-

m!«ekBi ja Kan«antajuiBtanii«ekBi BuomeB«a,

13) toimenpiteitä vntewkomitean aikaanzaamiBe>k,zi
raukan ja vkteiBvmmärrvk«en kvväk«! tvoBkentelevien
järjestöjen KeBken.

14) Öp. Greta Stendahl Tukholmasta edusti
Liittoa Cecil-konferenssissa Pariisissa — 29. marrask.

15) ?ukeenj:n pukujamatkat lurkuun.
Karkkilaan, Närpiöön, Pernajaan ja Tampereelle «eka
mai«t. K«valai,Ben pukujamatkat Viipuriin.

liiton taloudellinen aBema oli vuoden lopuBBa Beuraa-
va: Xe«ku«kallilukBen tulot 8,725:13, joista 1,953:— jä-
«enveroiBta ja 6,292 :l)3 lakjoja ompeluseuralta
ozake) ja vkBi,tviBiltä kenkiläiltä; menot 6,353:45, joten
BääBtö, ollen vuoden alll8«a 4,622:35, vuoden !opuB«a oli
6,994:03, Vali«tu«- ja KirjalliBuuBrakaBto,l tulot nousivat
9,282:51>, joista 1,N1)6:— kirjallisuuden mvvnniBtä ja
5,670:— lakjoja, osak«i luennoitB>joille tulevia ja keidän
liitolle antamiaan palkkioita; rakaBtan menot olivat
8,339:60. Vuoden aluB«a oli ratiaztoBsa 18,309:19, vuoden
lopusBa «iiB 19,252:09, V,kBinomaan lakjoituksilla ksrätlv

Kuanei«torakaBto oi! vuoden alussa 13,825:—, lakjaja
vuoden aikana 7,988:50, menoja vuokraan ja toimiko-
apulaisen palkkaan 9,867:20, BääBtö seuraavalle vuodelle
on 12,531:30. I>äänin.rovaBti Uno VV eg el i uksen
mui«toraka,Bto oli korkoineen vuoden lopuBsa 7,267:20,
tri I''r ider g i n muiBtorakasto 4,222:60 ja
I>eo Neokeiinin rakas to 5,000:—,

Makeisessa vuorovaiku!ullseB«a Buomen Naukanliiton
KansBa ovat invöB v. 1931 ilmestyneet aillallauslekdet
Naukaa Kokti svast. toim. tri l'. Iver« en) ja
?rid pä jorden <vaBt. toim. p»Bt, l! dv i n Bte n-
wall, Närpiö), edellinen 24-numeroisena, jälkimmäinen
10-numeroisena.

paikallisosastojen toiminnalta eB>!el!äköän niiden vuo-
«ikertnmusten mukaan seuraavaa:



Savonlinnan rauhanystävät (ipuhj. toiin. J.
A. Reinikainen, siht. karisi. ,K. P. Heiskanen,
33 jäs.) ovat järjestäneet yhden ohjelmallisen illanvieton,
puhujina työnjoht. 15, Siira ja pukj. Johtokunnan ko-
kouksia on ollut 5, Yhdistys on säännöllisesti osallistu-
nut myös raittiusneuvottelukokouksiin Savonlinnan pii-
rissä. Liiton vuosikokouksessa edusti op. lida Saira-
nen yhdistystä.

Helsingin osasto (ipuhij. valikoit. N. Kurvi-
n e n, siht. maist. K. N ! c k u I, 97 jäs.) on pitänyt 8 jä-
sen- ja 8 yleiisökokousta, joista 2 ulkoilmakokouksia.
Näissä kokouksissa an erikoisesti kiinnitetty huomiota
aseistariisumispyrkimyksiin ja Kansainliiton aseistariisu-
miskonferenssin valmisteluihin. Puhujina ovat esiinty-
neet: W. v. Geric h, tri F. I v e r s en, rya T. I v e r-
s e n, kirj. Arvid Järnefelt, joht. Y. K a I I i n e n,
rya J. Pfäf f l i, kirj. Annikki Reijonen, rva
Signe Sarlin ja prof. V. Voionmaa. Osaston
johtokunta on kokoontunut 9 kertaa, opintokerho 7 ker-
laa. Ompeluiltoja on lukukausien aikana ollut kerran
viikossa yhdessä Helsingin ruotsalaisten rauhanystävien
kanssa. Töiden myyntiä on huono taloudellinen aika
vaikeuttanut, mutta ompeluseura on kuitenkin voinut
lahjoittaa Liitolle 2,000:— kesän 1931 valistuskursseja
varten ja 3700:— puhelinosaketta varten (puhelin Liiton
toimistoon). Uutena työmuotona on osastoon otettu las-
tenkerhotyö. Nti Airi Rantanen kokosi syksyllä
kymmenkunta lasta, sekä tyttöjä että poikia 8- ja 14-
ikäväliltä, ylhteiseen askarteluun ja leikkiin, jonka lo-
massa moni rauhansiemen voidaan kylvää. Lastenkerho
un kokoontunut kerran viikossa. Liiton vuosikokoukses-
sa edustivat osastoa rva H. Lal i n, hra August
Rantanen ja nti Airi Rantanen.

"l v r v n v « a « t u Kra 15. I>l v m in elin,, «ikt,
kra V. ki nne, 26 ja«) on pilänvt L jäBenkukuuBta, 4
joktukunnan KokouBla ja 1 vleiHölilaizuullen, ju«Ba tr!
Iv er 8e n pukujana. O«a«tua e6uBtivat kiilun vuo«>ko-
KoukBe«Ba mai«t, V, Mu Btn n « n ja nti Bal I i 8a I-
minen.

Oulun o«a8to op. Helene I'' e l I m a n,
«ikt. rva 15 s v a i 8 v I a, 32 ja«.) un järje«tänvt vk-
«len ukjelinal!iBeu. illan, jo««a op, Hellman ja paB>,
N v v v n e n pujkuivat. U«a«lun,pukj. un pitänyt raukan-
aatte«lliBia eritelmiä mvöl mui««a vkdi«lvkBi««ä Oulu8«a,

Bven « k a lre 6 8 v än ncr i II el«in g l v r 8

tri I''. Iv er «e n, Bikt, kra VV. li rau « e, 56
ja«.) un pilänv! vk6en v>ei«äiilaisuu<len, jo««a eziinlvivät
mai«t. ja Lrela I_,anF«n«kjö!6, ma>Bt.
>V. v. Oer i c k ja tri Iv er 8e n, ,loktukunla on ku-
koontunut kak<le«ti, VK6lBtettvjä jä«en- ja opintokerko-
kokouksia on ollut kerran KuuB«a, mu!!a uzanuttu näi-
nin on ollut aika laimea, O«a«lua e<luB!ivat vuo-
-BikokoukBeBBa tri 15, ?1 v « t ram ja atzr, v.
Bckou 1 t x.

Fredsfacklan (Rauhansoilhtu) Pinjaisissa (puhj.
op. Jose Freden.s tjärn a, siht. op. Rachel
Eklöf, 21 jäs.) on vuoden aikana pitänyt 11 jäsen- ja
johtokunnan kokousta, 2 juhlaa, 5 yleisötilaisuutta ja 1

myyjäiset. Puhujina ovat olleet cv. G. Fraser, op.

Fredenstjärna, past. Hjelm, kirj. Hagar
Olsson, past. Siren i u 8, past. Sle nwa I 1 ja
maist. G. v. W e i 8 8 e n be r g. Rauhanaatleellista kir-
jallisuutta un innokkaasti levitetty, kirjoituksia ja selos-
tuksia lähetetty kotimaan ja Skandinavian lehtiin. Osas-
ton vara! ovat sallineet sen rahallisesti avustaa eräitä
aatteellisia tarkoituksia ja työttömyydestä kärsiviä. Lii-
ton vuosikokouksessa edusti puhj. osastoa.
Tampereen ja ilike I i n oBaB t o t eivät

ole läkettäneet «e!oBtuBta loiminnaztaan.
o8»8lu spulkj. op. O. I' v k ! a i n e n», 11

ja«.) on pilänvt 2 kokousta. Nya ptätkli eäu«ti
o«a«toa liiton vuu«ikokouk«eBBa.

orin osasto (puhj. hra E. Valtonen, siht.
leht. Y. Mustonen, 15 jäs.) on piliuiyt 5 ohjelmallista

ousta esitelmineen ja keskusteluineen. Myös on vk-
;!i lyksen jäsenten toimesta pidetty rauhanaatteisia esi-
telmiä muissa järjestöissä. Osasto on osallistunut aseis-
lariisumisadressin nimenkeräystyöhön.
Viipurin osasto (puhj. hra Otto Mölsä,

«ml. Elsie Ahonen, 70 jäs.) on joka perjantai ko-
koontunut jäsenkokouksiin sekä kahdesti kuussa ompe-
lu- ja lukuiltoihin. Yleisötilaisuuksia on ollut 4, joissa
puhujina ovat olleet kirj. Selma Anttila, joht.
Aino Hurmal a i n e n, maist. Arvo Inkilä,
rva Helmi Kauranen ja maist. Anna Neva-
lainen. Rva Lyyli Jääskeläinen on esitel-
möinyt rauhanaatteesta Viipurin lähiympäristössä B:ssa
eri tilaisuudessa. Osastossa on syksyllä perustettu tyttö-
jen kerho, »Taimet», joka on kokoontunut kerran vii-
kossa. Näinä kerhoiltoina on tefhty käsitöitä hätääkärsi-
vien hyväksi ja kuunneltu jotain rauhanaatteellista esi-
tystä. Taimet järjestivät onnistuneen joulujuhlan.

Pohjanmaan ruotsalainen piiri (puhj.
past. Edvin Sten w a I I), johon kuuluu 6 osastoa,
järjesti huhtikuun 25 ja 26 päivinä piirin vuosikokouk-
sen yhteydessä valistuskurssit Närpiössä. Kurssien esi-
telmiä 'kuunteli 100200 henkilöä. Esitelmistä mainitta-
koon: Välitystuomioajatuksen kehitys (F. Iver se n),
Kirkollinen toiminta rauhan hyväksi (E. S ten w a 1 1),
Nykytilanne ja rauhan säilymisen edellytykset sekä
Nuoriso ja ihanteet (K. J. Frilund). Piirin osastot
luetellaan tässä erikseen:

Munsala fredsförening (puhj. op. Hugo
Svedberg, «il»!, op. Bert h a Blomqvist, 170 jäs.)
on pääasiallisesti toiminut rauhankirjallisuuden levittä-
miseksi ja nimeiikeräyiksessä suureen aseistariisumis-
adressiin.

När p e s fredsv a n n er r. f. (puhj. past. E.

St en Wall, siht. hra V, Mat tioi k, 195 jäs.) on
järjestänyt 4 yleisökokousla ja jumalanpalvelusta.

Östra Korsholms fredsvänner (puhj.
maanv. O. IP ar o, siht. op. Elna Svedberg, 96
jäs.) un järjestänyt kaksi kokousta.

Bunllom lre<lBlöreninZ Ipukj, maanv, I.

i t t «, «ikt. Ka!aBtaja 15, ,N ö i j e r, 40 ja«.) on pitänyt
kolme kukuu«ta.
Porto m fredsförening (ipuhj. op, Anders
te n, silht. hra Johannes Haga, 74 jäs.) perus-

tettiin huhtikuun 12 päivänä. Osasto on järjestänyt 5
yleisökokousta ja yhden retken. Into rauhantyöhön on
suuri.

>VaBa Bven«ka lre6«tureni»F ei ole läkettä-
nvt toim!nta,kertumuBtaan.

OBaBtujen, !uiminnaB!a pukut!ae««a un vielä maini!ta-
va 8e työ, minkä ke ovat tekneet kir-
jalli«uu6en lev!ttämi«e«Bä ja tilaukBien !kankkiin!«e«H»
raukanlekclille. Viilme vuonna on z!täpaitBi ollut erikoi-
nen toimintatilai«uuB, nimittäin allekirjoituB>«n kerää-
minen Xan«a!nväli«en laukan ja Vapauclen
ton aBei«tari!«um!BkunlereNBFille tämän vuollen aluzza
jättämään a6reB«!in, 'lama n!menkerävB, juBBa laiton jä-
«enel innokkaasti ovat olleet mukan», teki raukannatteen
tlinnetuk«i uu«iBBa piirei«Bö Kan«aB«amme ja zamalla
osoittautui, että BuomeBBa on paljon järje«tävtvmät!ö-
miä raukanv«täviä. Viime aikojen kukemuzten väkiv-,1-

lapolitiikan kuonoilta Beurauk«!«ta luulit vaikuttavan
näi6en kajalla «levien v«täv!emme I!!t!vmi«en jouk-
Iluomnie aktiiviseen raukantvökön, BamaiBet KokemukBet
ovat omiaan Bvventämään meidän kaikkien rau-
kanvakauinustainine ja e6eBvaBtuuntuntoamme olojen
kekitvk«Btä. „ .Karl Nickul.

Buumen Kaukanliiton «ikieeri.

Tampere 1932 Ilrizt,


