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Kansainvälisen NaistenRauhan ja Vapauden
Liiton Suomen osaston vuosi-

kertomus 1938.
Yleiskatsaus.

K.N.R>V.L:n Siionien osasto on tri Maikki Fribergin perusta-
mana toiminut alkuperäisten sääntöjensä mukaan v:sta 1920.
Vuosi vuodelta on työ kasvanut ja kehittynyt jäsenmäärän sa-
moin tasaisesti noustessa.

Kulunut vuosi on ollut yksi Suomen osaston työrikkaimpia.
Kansainvälinen tilanne, joka jo usean vuoden ajan on huomat-
tavasti: .vaikeuttanut rauhantyötä, kärjistyi kuluneen toiminta-
vuoden aikana niin pilkalle, että sodan uhka Euroopassa oli lä-
hempänä kuin koskaan aikaisemmin maailmansodan jälkeen.
Nämä kaikille tunnetut tapahtumat oval luoneet rauhantyön-
tekijöille aivan uusia, odottamattomia tehtäviä.

Vaikka toisella puolen nämä tapahtumat sekä kansojen yhä
lisääntynyt kilpavarustelu aika ajoin ovat synnyttäneet monissa
rauhantyöntekijöissä voimattomuuden tunnetta, ovat ne toiselta
puolen osoittaneet yhä selvemmin rauhantyön välttämättömyy-
den ja merkityksen. Tämä on ollut havaittavissa selväsi i
K.N.R.V.Lm Suomen osastossakin. Innostusta ja toiniinlahahia
on ollut ,lukuisia alotleila on tehty. Varojen ja työvoimien puute
on ollut tavanmukaisena haittana. Toivottavasti kuiteinkin yhä
laajempien naispiirien herätessä huomaamaan tehtävänsä ny-kyi-
senä sodan ja väkivallan aikakautena, myöskin naisien yhteis-
toiminta rauhan ja vapauden turvaamiseksi saa sekä riittäviä voi-
mia että varoja. Siihen tarvitaan ennenkaikkea jokaisen jäsenen
henkilökohtaista toimintaa, rohkeutta ja uhrautuvaisuutta suu-
ren asian hyväksi.



Johtokunta.

Jäsenkokoukset.

Johtokuntaan oval kuluneena vuonna kuuluneet rva Toini
Iversen puheenjohtajana, opettaja Elisabeth Lindeman varapu-
heenjohtajana, kirjanpitäjä Heta Leino pöytäkirjasihteerinä, rva
Lilli Soini kirjeenvaihtosihteerinä, kirjanpitäjä Evi Enroth rahas-
tonhoitajana sekä muina jäseninä tri Margit Hildén-Österberg
ja rva Bertha Otsoni.

Johtokunta on vuoden aikana kokoontunut 13 kertaa ja oh
kokouksissa käsitellyistä asioista merkitty pöytäkirjaan yhteen-
sä 80 §.

Koska Suomen osasto toimii yhtenä koko maata käsittävänä
yhdistyksenä, ovat jäsenkokoukset keskittyneet Helsingin kau-
punkiini, lukuunottamatta suurempia jäsenryhmityksiä Viipuris-
sa ja Turussa, jossa on pidetty jokin jäsenkokous.

Helsingissä on pidetty kaikkiaan 9 jäsenkokousta ja on niistä
tiedoitettu kaikille jäsenille henkilökohtaisilla kutsuilla. Niissä
on selostettu johtokunnassa käsitellyt asiat, pidetty esitelmiä ja
alustuksia keskusteluineen, sekä suoritettu muuta ohjelmaa. Esi-
telmöitsijät ja alustusten esittäjät sekä heidän aiheensa ovat ol-
leet seuraavat:

Maist. Anna Nevalainen: »S. Rauhanliitoin opinto-ohjaajakurssit
H:gissä 26—30. XII 37».

Rva Alma Leväaho: »Kansallinen kieliikysymyiksemme ja
K.N.R.V.L:n Suomen osasto».

Rva Karin Cannelin: »Ar det den subjektivt eller den objektivt
seende människan som närmar sig idealet».

Rva Charlotte Saarnio: »Kansainvälinen naisten suurkokous
Marseiile'issa» ja »K.N.R.V.Lm syyseksekutiivikokous Gene-
vessä 1938».

Nti L. Heinonen: »Pohjoismaiset Sos.-dem. Naistenpäivät Hel-
singissä kesällä 1938».

Rva Toini Iversen: »Flyktingsfrågan» ja »K.N.H.V.L:n Pohjoismai-
den osastojen neuvottelukokous Oslossa tammikuussa 1939».

Huhti- ja joulukuun jäsenkokousten yhteyteen oli järjestetty
pääsiäis- ja joulumyyjäiset.



Jäsf iiis lit.

Jäsenmäärä oli toimintavuoden alussa 190. Vuoden kuluessa on
eronnut 12 jäsentä, joista kuoleman kautta (> ja muista syisiä li.
Uusia jäseniä on liittynyt 13, joten jäsenmäärä vuoden lopussa
oli 191; jäsenistä oli Helsingissä 120, muilla paikkakunnilla 71.

Kuoleman kaulia oval poistuneet seuraavat henkilöt: rva Esler
Otsakorpi Viipurista, rva Maiju Portin Turusta, neiti Vera
Tschernichin, rva Lotten Arppe, rva Margit v. Bonsdorff-Edgren
ja opettaja Dagmar Försten Helsingistä.

Kerliotoiminta.

Kuluneen vuoden aikana on edelleen ollut toiminnassa ns.
aamupäiväkerho», joka on kokoontunut entiseen tapaan ker-

ran viikossa, keskiviikkoisin klo 14—Iti. Kerhossa on käsityön
ohella suoritettu erilaisia ohjelmaa, keskusteltu päivän kysy-
myksistä sekä luettu sanoma- ja aikakauslehtiä.

Toiminta ulospäin.

'Toisena pääsiäispäivällä pidettiin kevätjuhla, jossa puhuivat
tri Sigfrid Sirenius sekä opettaja Greta Stendahl (Ruotsista) ai-
heenaan »Kveekkarien avustustoiminta nykyään».

»Hyväntahdonpäiväll*-juhlat 18/5 järjestettiin yhdessä S. Rau-
hanliiton Helsingin osastojen kanssa. Suomenkielisessä juhlassa
Koitossa puhuivat Kansainvälisen Sovinnonliiton puheenjohtaja
S'evin Sayre Amerikasta (puheen tulkitsi suomeksi tri Heikki
Varis) ja tri Felix Iversen. Ruotsinkielisessä juhlassa Balderin sa-
lissa puhuivat edellämainittu Nevin Sayre (tulkkina rehtori Grela
Langenskjöld) sekä rehtori Laurin Zilliacus. Ruotsinkielisen juh-
lan ohjelmasta mainittakoon suurta suosiota saanut kuvaelma
»Rauhannaisia kautta aikojen» ohjaajana rva Helene Rotkirch-
Jacobson.

Hyväntahdonpäiväksi, jota myöskin vietetään Pohjoismaisena
Rauhanpäivänä, painatettiin 800 kpl. pieniä pöylälippuja, joissa
oli neljän Pohjoismaan kansallisliput yhdessä. (Hinta 3:— kpl.)
Lisäksi myytiin juhlissa Pohjoismaiden Rauhanpäivän postikort-



Vetoomukset pii i viii Hiilissä.

loja sekä S. Kauhanliilon julkaisemaa »Hyväntahdonpäi vän >-

kirjasia.

Suomen Opettajain Rauhanliiton järjestämässä Hyväntahdon-
päivän radiolähetyksessä puhuivat opetusministeri Hannula ja
rva Toini Iversen. Laulajatar Ester Snellman johti koulutyttö-
jen lauluesityksiä.

Anelevan W-vuotismuisl o juhlat 11/tl —38 järjestettiin myös
viidessä S. Rauhanliiton Helsingin osastojen kanssa. Suomen-
kielisessä juhlassa Työväentalossa puhuivat prof. Rolf Lagerborg,
kansanedustajat Sylvi-Kyllikki Kilpi ja Alpo Lumme sekä tri
Felix Iversen. Lisäksi oli juhlassa tilaisuuteen valittuja lausun-
ta- ja lauluesityksiä. Ruotsinkielisessä juhlassa Balderin salissa
esiintyivät puhujina rehtori Greta Langenskjöld, prof. R. Lager-
borg, past. E. Steiuvall ja totit. /*'. Iversen.

Kansainvälistä tapaa .seuraten pidettiin molemmissa juhlissa
2 minuutin hiljaisuus.

Kansainvälisen, Espanjan pakolaislapsesta huolehtivan komis-
sionin edustajan, lii. kand. Nils ThedinHn vierailun johdosta pi-
dettiin 12/2 ja 13/2 —39 yleisökokoukset, joissa kand. Thedin
suurella lämmöllä ja asiantuntemuksella kertoi kansainvälisen
avustuskomission i n toiminnasta Espanjassa.

Ulospäin kohdistuvasta valistustyöstä rauhan asian puolesta
mainittakoon vielä, että useat osastomme jäsenet ovat vuoden
kuluessa eri yhdistysten ja järjestöjen kutsumina pitäneet pu-
heita monissa juhla- ja kokouslilaisuuksissa.

Syksyllä esitettiin yhteinen vetoomus Suonien Rauhanliiton
keskushallituksen kanssa Tshekkoslovakian kysymyksen joh-
dosta. Hiukan myöhemmin esitettiin kannanilmaisu juutalaisvai-
noja vastaan. Maailmansodan aselevon 20-vuotispäivän johdosta
11.XI. -38 lähetettiin Kansainvälisen Sovinnonliiton keskuksen ke-
hoituksesta vetoomus maamme sanomalehdille. Joulukuussa jul-
kaistiin tavanmukainen vetoomus lasten vanhemmille ja kasvat-
tajille sotaleikkikalujen ostoa vastaan.

Vetoomukset lähetettiin keskimäärin 24:11 e maamme päivä-
lehdelle.



Nuorison kasvatus ja opastus rakentavan rauhan ihanteen
hengessä

kuuliin K.N.R.V.Lm ohjelmaan. Koska muutamassa maaseudun
kansakoulupiirissä kuitenkin omavahaisesi i on asetettu maan-
puolusitusopetus pakolliseksi ja opettajat kutsuttu erikoisiin val-
mennuskursseihin, kävi K.N.R.V.Lm lähetystö opetusministerin
puheilla esittämässä asian ja kysyen opetusministeriltä tietääkö
hän kansakoululaitokseemme tunkeutuneesta maanpuolustusope-
tuksesta ja onko se laillista.

Opetusministeri suhtautui asiaan myötämielisesti.

I'akolaiskysymys.

Kaikille tunnettujen tapahtumain johdosta Keski-Euroopassa
on pakolaiskysymys tullut jälleen yhtä polttavaksi kuin maail-
mansodan jälkeisinä vuosina. K.N.R.V.Lm Suomen osasto on
syksystä lähtien asiallisin esitelmin ja keskusteluin kehittänyt ky-
symystä kunnes marraskuun 23iksi p:ksi kutsui koolle kansalai-
sia kaikista puolue- ja kieliryhmistä neuvottelemaan pakolais-
huollon järjestämisestä maassamme mahdollisimman laajalle
pohjalle. Kokous yhtyi osastomme taholta esitettyihin neljään
kohtaan, 1) että toiminta pakolaisten huoltamiseksi aloitetaan
maassamme ja mahdollisimman laajalla pohjalla, '2) että sisä-
asiainministeriöltä anotaan oikeutta saada aloittaa koko maata

käsittävä toiminta rahankeräyksilleen, 8>) että valitaan toimi-
kunta, joka myöhemmin vakinaistutetaan, ja johon kuuluu kan-
salaisia edustaen eri järjestöjä ja harrastuspiirejä, 4) että Helsin-
gissä perustetaan toimisto, joka a) hoitaa rahankeräyksen, b) jär-
jestää valistustoiminnan pakolaiskysymyksessä, c) avustaa pako-
laisia niin koti- kuin ulkomailla, d) asettuu yhteyteen kansain-
välisten, varsinkin vastaavien pohjoismaisten järjestöjen kanssa.

Kokouksen valitsema toimikunta, johon kuuluvat prof. A. Gro-
tenfelt kokoonkutsujana ja muina jäseninä prof. Y. Hirn, reht. L.
Zilliacus, khra E. Stenwall, rov. A. Schalin, ylioppilas 1). Sivén,
ja K.N.R.V.Lm jäsenet maist. A. Langenskjöld, rva SK. Kilpi,
opett. E. Lindeman, rva Iversen, ryhtyi heti toimintaan. Anomus
rahankeräyksen ja toiminnan aloittamisesta jätettiin 7.X11. sisä-
asiainministeriölle, 15 kansalaisen allekirjoittamana. Vastauksen



Espanjan lasten avustaminen.

Vetoomus presidentti Kooscvrltillc.

saavuttua tammik. 23 p:nä ryhdyttiin toimintaan julkaisemalla
päivälehdissä -Mi kansalaisen allekirjoittama vetoomus yleisölle ja
avaamalla helmik. 2 p:nä toimisto yllämainittuja tehtäviä suoritta-
maan. Toiminta, rahankeräyksineen, rajoittuu sisäasiainministe-
riön vastauksen mukaisesti kuitenkin vain pakolaisten hyväksi
valtakunnan rajojen sisäpuolella. Avustustoimintaan kuuluu
paitsi tilapäisien raha-avustusten jakaminen, oleellisena osana,

erilaisten anomusten laatiminen työ- ja oleskeluluvan hankkimi-
seksi, ruoka- ja vaateavustusten jakaminen y.m.

Vuosikokoukseen mennessä oli varoja kertynyt listoilla n.
12.000: —.

K.N.R.V.L:n Suomen osasto iloitsee siitä, että se on saanut

olla elämänantaja lälle suurimerkitykselliselle ja laajakantoiselle
työlle,

Englannin Kveekkarikeäkukse.n kehoituksen johdosta aloitet-
tiin syyskauden ensimäisessä jäsenkokouksessa rahankeräys Es-
panjan pakolaislasten hyväksi. Vaatimattomasta alusta kasvoi jä-
senten ja ystävien kesken toimiteltu keräys yhä. Osasto toivoi
siksi voivansa yhdistää sen edellämainittuun pakolaisloimintaan,
johon sisäasiainministeriöltä oli anottu rahanki riiyslupa 1 vuo-
deksi. Tammkuun lopulla saatu vastaus rajotti kuitenkin pako-
laisavustustoiminnan maamme rajojen sisäpuolelle. Kansainväli-
sen Espanjan pakolaislapsia avustavan komissionin edustajan
Xih Thcdiriin vierailun jälkeen olisi keräys helposti voinut laa-
jentua, mutta on se säilytetty vain yksityisluontoisena. Vuosi-
kokoukseen mennessä 27. 11. 193!) oli varoja kertynyt 12.0S0: —

ja ovat kaikki varat lähetetty Kansainvälisen Koininissionin alai-
sena toimivalle Englannin kveekkarikeskukselle osoite: Friends
House, luiston Road, London N.W.I.

Keväällä lähetettiin presidentti Rooseveltille kaikkien Pohjois-
maisten osastojen yhteinen kirjelmä, jossa kiitettiin presidenttiä
hänen pitämästään suuresta puheesta ja pyydettiin häntä kut-
sumaan koolle kansainvälinen konferenssi sodan uhkan ehkäise-
miseksi.



Syyskuussa, Tshekkoslovakian tapausten johdosta lähetettiin
sähke maailmanliittomme puheenjohtajille ja USA:n osastolle
Washingtoniin, kehoitlaen heitä yhtymään ehdotukseemme pyy-
tää presidentti Roosevelfiä suurimman demokraattisen maan
edustajana vaikuttamaan maailman rauhan tilanteeseen.

Sekä kirjeeseen että sähkeeseen saaliin vastaukset.

Kirjelmä Pohjoismaiden ulkoministereille.

K.N.R.V.l:n Pohjoismaiden osastoilta oli saapunut kehoituksia,
että Suomen osasto jättäisi Pohjoismaiden ulkoministerien Hel-
mikuussa pidettävälle kokoukselle kirjelmän, jossa se esittäisi
toivomuksensa kansainvälisen konferensin koollekutsumiseksi so-
dan uhkan poistamiseksi presidentti Rooselelfin johdolla.

Suomen osasto huomioi Pohjoismaiden osastojen kehoilukset
ja jätti mainitulle kokoukselle johtokunnan allekirjoittaman kir-
jelmäni kyseessäolevasta asiasla.

$elmaLagerlöi'in 80-vuotispäivän johdosta koottiin K.N.R.
V.L:n pohjoismaisten osastojen kesken adressi, jossa K.N.R. V.
L:n kunniajäsenelle Ruotsissa esitettiin henkilökohtaisin omistuk-
sin ja allekirjoituksin rauhannaisten syvästi tuntema kunnioitus
ja kiitollisuus. Ruotsista esitetyn toivomuksen mukaan kirjoitti
Suomen osaston puheenjohtaja lyhyen suomenkielisen omistuk-
sen eri sivulle, ja inaisl. Greln Langemkjöldin kirjoittaman yh-
teisen runoasuisen omistuksen alle 24 Suomen osaston jäsentä,
joista ensimäisenä oli kunniapuheenjohtaja Lvcina Hagman.

Matilda Widegrenin rahasto.
K.N.R.V.Lm Huolsin osaston perustajan ja Suomen osaston

suuren ystävän muistoa on kunnioitettu kannattamalla luinen
muistokseen perustettua »Matilda Widegrens minne nimistä ra-
hastoa sekä myymällä hänen muistokirjastaan saman rahaston
hyväksi. Varat käytetään hänen oman toivomuksensa mukaisesti
pakolaistyön hyväksi Ruotsissa.

»Nordisk väktare»
Pohjoismaiden osastojen puheenjohtajien kokouksessa Göte-

borgissa tammikuussa 1!)3# oli herätelty ajatus, että kaikissa



K.N.R.V.L:n Pohjoismaiden osastojen konferenssi Oslossa,

Kansainvälinen Naisten Suurkokous Marseillensa

Pohjoismaissa valittaisiin erikoinen n.s. nordisk väktare «= poh-
joismainen vartija, jonka tehtävänä olisi valvoa ja seurata sano-
ma- ja aikakauslehdistössä esiintyviä rauhantyötä koskevia kir-
joituksia sekä lehtileikkeleitä lähettämällä olla kirjeellisesti vuo-
rovaikutuksessa toisten pohjoismaiden vastaavien »vartijoiden»
kanssa. Katsottiin, että tälläkin tavoin voitaisiin olla läheisem-
mässä kosketuksessa ja edistää pohjoismaista yhteistyötä.

Edellämainitun tehtävän on Suomen osastossa hoitanut johto-
kunta.

K.N.K.V.L:n Pohjoismaiden osastoilla on ollut tapana vähin-
tään kerran vuodessa kokoontua jossain Pohjoismaista neuvot-
telemaan liiton sisäisistä asioista ja toimintatuloksista sekä suun-
taviivoista jatkuvalle työlle. Tällainen neuvottelukokous pidettiin
lällä kertaa Oslossa s—B.5—8. I. 1939 tunnuksella »Mitä voivat Poh-
jolan naiset tehdä nykyhetkellä rauhan hyväksi".

Kokous oli luonteellaan työkokous ja käsiteltiin siellä seuraa-
vat kysymykset: 1) Pakolaiskysymys, 2) Siviiliväestön ilmapuo-
lustus, 3) Nuoriso ja rauhantyö sekä 4) Maailmanliiton säännöt,
joista käydyt keskustelut olivat vilkkaat ja antoisat.

Kokouksessa oli osanottajia neljästä Pohjoismaasta 60, joista
Suomesta vain 2, Kokous päättyi arvokkaaseen juhlaan Nobel-
instituutin salissa ja puhuivat siellä Tanskan osaston puheen-
johtaja Thora Daugaard, Ruotsin keskushallituksen jäsen .Imin
Lindhagen, Norjan osaston puheenjohtaja Marie Lous Mohr ja
Suonien osaston puheenjohtaja Toini Iversen.

oli koolla loukok. 13—16 p:inä tunnuksenaan »Kaikki naisvoima
lauhan palvelukseen;». Alkuvalmistelut oli suoritettu Pariisissa ja
Genevessä, josta tunnettujen kansainvälisien naisjärjestöjen joh-
lohenkilöitten allekirjoittamat kutsui lähetetiin kaikkiin maihin.
Niiilssä kehoiettiin naisjärjestöjä ja yksityisiä naispersoonalli-
suuksia kaikissa maissa muodostamaan kansallisia toimikuntia,
joiden tehtävänä oli tietojen levittäminen kongressista ja sen tar-
koitusperistä, varojen kerääminen ja mahdollisimman monen
edustajan lähettäminen kongressiin.



K.'N.R.V.L:n Suomen osasto ryhtyi heti ISKSB vuosikokouksensa
jälkeen toimenpiteisiin. Tässä mielessä se lähetti suomen ja ruot-
sinkielisiä kehoituksia 22 järjestölle ja 2'2 yksityiselle henkilölle
selostaen kongressin tarkoitusta ja pyytäen yhteisen neuvottelu

kokoukseen. Huolimatta siitä, että vain muutamat järjestöt ja yk-
sityiset olivat seuranneet kutsua pidettiin neuvottelukokous ja
julkaistiin päivälehdissä .kongressia ja sen ohjelmaa selostavia
kirjoituksia. K.N.R.V.L. järjesti keskuudessaan rahankeräyksen
ja lähetti edustajanaan Marseilleni kongressiin rva Charlotte
Saarnion.

Kongressiin osallistui kaikkiaan n. 700 naista edustaen kaikkia
maanosia.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.

länsimaisena mainittakoon yhteistyö K.X.R.V.Liiton kanssa, jo-
hon Suomen osasto kuuluu jäsenenä. Liiton keskusjohdon täy-
dentävinä jäseninä (konsultatiiveina) ovat Suomen osastosta ol-

leet rvat Toini Iversen Helsingistä ja Charlotte Saarnio Turusta.

Yhteistoiminta maailmanliiton kanssa on tapahtunut miltei ko-
konaan kirjeellisesti. Syyskuussa 1938 Genevessä pidettyyn maa-
ilmanliiton ekseknliivikokoukseen otti henkilökohtaisesti osaa
Charlotte Saarnio.

K.N.R.V.L.n Pohjoismaiden osastojen välillä on ylläpidetty yh-
teistoimintaa pääasiallisesti kirjeenvaihdon kaulia, lukuunotta-
matta puheenjohtajan kesäisiä vierailua Kööpenhaminassa ja
Malmössä sekä edellä mainittua neuvottelukokousta Oslossa.

Kotimaisista järjestöistä on ensinnä mainittava Suomen Rau-

hanliiton Helsingin osastot, joiden kanssa Suomen osasto on eni-
ten joutunut olemaan yhteistoiminnassa, sekä Rauhantyön Yh-
teiskomitea, johon Suonien osasto kuuluu jäsenenä.

Kuluneena toimintavuonna on Suomen osasto hyväksytty jäse-
neksi myös Suomen Naisien Kansallisliittoon.

Osaston jäsenet ovat sitäpaitsi osallistuneet Pohjoismaiden
Opettajain Rauhanliiton järjestämille kesäkursseille Porvoossa
27/Vll—2/VIII —38 sekä Kansainvälisen Sovinnonliiton konfe-
renssiin Helsingissä 28/IX—i/X —38.



Taloudellinen asema.

hantyön hyväksi.

vuonna makseltu 50 markan knukausipalkkio.

Tiliasema joulukuun SI p:nä 1938

V a s t a avaa

V a s I a 1 1 avaa:

Suomen osaston taloudellisesta asemasta saa pienen havain-
nollisen käsityksen jälempänä olevasta tilikertomuksesta. Toi-
minta on mennyt eteenpäin jäsenien uhrautuvaisuuden ja vapaa-
ehtoisesti tehdyn työn varassa. Niillä tuloilla, joita on saatu jä-
senmaksujen, myyjäisten, juhlatulojen ja jäsenten tekemien lah-
joitusten kautta, on voitu peittää vain aivan välttämättömät me-
not. Varojen kartuttamiseksi jakoi osasto vuoden lopussa jäse-
nilleen n.s. »rauhan markan» säästölippaita, joihin jäseniä ke-
inutettiin panemaan n. / markka viikossa. Täten kertyisi vuoden
kuluessa melkein huomaamalta lippaaseen sievoinen summa rau-

Jo se lyö, joka aiheutuu yksinomaan ulkomaisesta ja kotimai-
sesta kirjeenvaihdosta, vaalisi vakituisen toimihenkilön ja kans-
liahuoneen. Kielitaitoisen toimihenkilön palkkaamista samoin-
kuin vakinaisen toimistohuoneen vuokraamista ei vielä toistai-
seksi ole voitu ajatellakaan, vaan on mainittu työ suoritettu edel-
leenkin puheenjohtajan kodissa. Pöytäkirjurille on kuluneena

Käteistä rahaa :S4O: 60

Pankkitileillä 4.110: 30
Näästölipas 25: —

mk 4.475:90

Käsityökerhon rahasto 827:00
Matkarahasto 846: 50
Käyttövarainrahasto 2.436: 20
Puhdas omaisuus 365: 60

mk 4.475:90



Voitto- ja tappiotase

l o k s i :

Jäsenmaksuja 3.130: —

Käsityökerholta 4.044: 70
Lahjoituksia 6.722: -

Postikort. ja kirjallis 247: 05
Pöytälipuista 1.267: 35
Kahvi- ja teelarjoilusta 100: 60
Korkoja pankkitalletuksista 146: 50
Säästölippaista 50: -

V:n 1938 tappio 428: 20

mk 16.136: 40
Tappioksi:

Toimintahuoneen vuokra 600: —

Sihteerin palkkio 600: —

Jäsenvero liitolle 577:
Posti- ja lennätinkuluja 1.167: 30
Monistus- y.m. kuluja 159:50
Tappiota juhlista 287: 50
250 kpl. säästölippaita 312: 50
Tervehdyksiin 397: 10
Matka-avustuksia 12.035: 50

mk 16.136:40
Helsingissä helmikuussa 1939.

Ti iin tarkastuslausunto.

Johtokunto.

Valittunia tarkastamaan K.N.R.V.Liiton Suomen osastone tilejä
vuodelta 1938, olemme tehtävän tänään suorittaneet ja todenneet.
etta tileissä esiintyvät tulo- ja menoerät ovat todisteitten kanssa
yhdenmukaiset sekä tilinpito asiallisesti ja oikein suoritettu, jo-
ten meillä ei ole mitään muistutettavaa.

Tämän johdosta ehdotamme johtokunnalle ja rahastonhoita-
jalle myönnettäväksi tili- ja vastuuvapaus vuodelta 193&.

Helsingissä helmikuun 25 pnä 1939.

Eeva Raekallio Geli Nickul



Ole Kansain väl. Naisten lian li an ja Vapauden Liiton Suomen
osaston säännöistä.

1 §•

kansainvälistä yhteistyötä eri aloilla;

kunnallisista kysymyksistä; ja
nuorison kasvatusta ja opastusta rakentavan
ra uha n ihauteen hengessä.

3 §•

Jäsenmaksu kertakaikkiaan 'JOO mk.

Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen Naisien Rauhan ja Va-
pauden Liitto (Suomen Osasto ), Internationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet (Finlands Avdelning), ja sen kotipaikka on
Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Suomen naisia työskente-
lemään rauhanaatteen, sotien poistamisen ja yhteiskunnallisen oi-
keudenmukaisuuden puolesta sekä ymmärtämyksen aikaansaa-
miseksi kansojen, kansanluokkien, rotujen ja uskontunnustusten
välillä. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys toimii edistä-
mällä

valistuksen levittämistä kansainvälisistä ja yhteis-

Yhdistyksen jäseneksi oietaan jokainen IN vuotia täyttänyt
Suomen nainen, joka omaksuu yhdistyksen tarkoitusperät.

Edistä kaikkien naisten yhteistä asiaa liittymällä Kansainväli-
sen Naisten Rauhan ja Vapauden Liiton Suomen osastoon.

Jäsenmaksu 20 mk, josta johtokunta on oikeutettu myöntä-
mään alennusta sitä haluaville.



Jokainen Rauhanasiasta kiinnostunut
kansalainen seuraa

RAUHAA KOHTI
hteä, Suomen rauhanliiton, Kansainliittoyhdis
s r.y:n ja maailman rauhanliikkeen äänen
innatla jaa.
Ilmestyy kuviteltuna kahdesti kuussa

Toimittaja Tri Felix [versen,

Tilaushinnat: 1/1 vk. 20 mk., 1/2 vk. 11 mk..

1/4 vk. 6 mk, ulkom. 30 mk

Maamme ruotsinkielinen rauhanlehti

FRID PÅ JORDEN
ilmestyy vuodessa 10:nä numerona.

Hinta 1/1 vk. 13 mk.

Toimittaja Khra Edvin Stenvall.
Os.: Närpiö B.



Helsinki 1939
Kirjapaino Osakeyhtiö

Sana


