
Suomen opettajille.
Nykyinen aika on raskas ja

wakawa. Wiimeisten wuosien ta-
pahtumat jatkuwat yhä jyrsien
pyhien siwecllisten lakien juuria>
joiden kehittämisestä ja hoiwaa-
misesta ihmiskuttnan tulewa onni
riippuu. Meidän, on ollut pakko
todeta, kuinka walhe on sortanut
totuutta, wäkiwalta oikeuttW, wi-
ha woitokkaasti nujertanut ar-
meliaisuutta., kosto anteeksiantoa
ja kuinka lain saiwacklu on lou-
kannut oikeutta.

Mutta voimakkaampina kuin
koskaan ennen, kuulumat myöskin
waZtustajien äänet niiden puo°
lelta, jotka siwcellisten arwojen
hoiwaajina nousewat nykyaikaista
rappeutunutta moraalia wastus-
tllmaan. Enstmäisinä näiden jou-
kossa ownt koulun opettajat. Hei-
dän huostaansa on uskottu tule-
waisuuden toiwo, kansojen nuori-
so. Jos heitä johtaa elämän kor-
keimpain eetillisten ihanteiden tosi
innostus niin täytyy heidän wai-
kutuksestaan historian lehden
kääntyä ja uusi aika joutuu ih-
misten elämässä, totuuden, rau-
han, rakkauden ja oikeuden aika.

Aikamme mukanaan tuoma sa-
meus on kuitenkin toiselta puolen
laajoille piireille, wMsinkin siweel-
lisesti kypsyneimmille paljastanut
sodan kaikessa kauheudessaan. On-
han sodankäyntimwe huippuunsa
kohotettua julmuutta,, sen syy sa!-
moin kuin sen tositarkllituZkin
osittain kaikkein matalinta, sen
saawutus kansan ja siwistyksen
lannistustll sekä lopuksi: ei suin-
kaan loiteuden waan woiman w«it-
toa. Jokaisen siweellisesti tietoisen
ihmisen täytyy tuomita »sota tar-
koitusten saawutuskeinonll.

Nuorison kaswattajat!, jotka sei-
wästi tuntewat hyween lain ehdot-
tomasti sitoman woiman samoin
kuin omankin edeswastuunsa oh«
jattawanaan olewasta nuorisosta,
tajuawat paremmin kuin monet
muut> mihin saawutettu siweelli-
nen kanta welwoittaa. He löytä-
wät uusia suuntawiiwoja kaswa>-
tuksessa yleensä, samoin kuin kou-
lun tärkeimmissä oppiaineissakin,
kuten uskonnossa, äidinkielessä,
historiassa, maantiedossa. He oh-
jaawat uuteen suuntaan nuorison
isänim>llllnrakkauden,, jonka puit-
teisiin ei mahdu wiha eikä epä-
luuloisuus, ei elämää tuhoawat
työt!, waan jalo't, uhrautumat teot
isänmaan ja ihmiskunnan hy°
wäksi.

Uidinkielen opetuksessa he sy°
wentäessään nuorten rakkautta
omaan kieleen herättäwät
la kaswattiensa kunnioituksen ja
mielenkiinnon muihin kieliin; sam-
moin he myöskin historian ja us°
kon opstnksessa suowat muille
kansoille,, ajatustawoille ja> tun-
nustuksille sen arwon, minkä nii-
den edustajat tasapuolisesti owut
oikeutetut saamaan. Saimoin on
itsestänsä! selwää,, että ylen ihan-
noidut sotilaalliset urotyöt histo-
rian, äidinkielen,, laulun ja leikin
opetuksessa antamat tilaa paljoa
tärkeämmille, siunausta tuotta-
wille rauHallisille!, Heinisille j>a <si.°
wistyksellisille teoille, että sota-
päälliköt ja waltiolliset juonitteli-
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Jat, jatka yleensä eiwät ole ihmis-
ten onnellisuutta lisänneet, saa-
wat painu» warjoon jättäNseen
tilaa tieteen ja taiteen edustajille
sekä ihmiskunnan hywäntekijöille
henkisellä, yhteiskunnallisella,, ter»
wsydellisellä ja teknillvsellä alalla.
Samoin on ruhtinassukujen, hal»
litsijaluetteloiden, waltakunnan
rajojen, waltio sopimusten ja liit-
tojen tunteminen wähemmän ar-
woista kuin tieto kansojen sisäi-
sestä, henkisestä! ja sivistykselli-
sestä elämästä, uusien, hedelmäl.
listen aatteiden noususta, kanso-
jen, uskon ja omantunnon wa-
paudcn historiasta sekä
wälisen yhteistunnon,, sowinto«
oikeuden jarauhanaatteen kehityk-
sestä. Että wasta kestetty, seka°
sortoinen aika ja wielä enemmän
wälttämättömyys saaba estetyksi
sen uudistuminen, waatiwat uut-
ta arwojen mittaamista hywoel-
linen pätewyys ainoana arwan
määrääjänä, on warmaankin sel-
wä tosiasia kaikille noulsewan pol-
tven opettajille ja kaZwattajille.

Useissa maissa," m.m. Skandi.
naftiassll, on herännyt eloon liike,
joka lewittäll nuorten ja lasten
kesken rauhan ihanteita!, mastus-
taen wäkiwaltaa. ~Skolornas
fredsförening" on yhteistyöhön
koonnut opettajat ja oppilaat kai-
kenlaisista 'kouluista. Suomen
opettajat ja oppilaat eiwät wielä
kuulu tähän piiriin.

Toiwossa saada koulun edusta-
jat toimimaan lauhanaatteen
eloon herättämisen puolesta mei-
dänkin maassamme jco «pasta-
maan nuorisoa entistä sy«
wemmin käsittämään ihmis-
kunnan menestyksen siweellisia
edellytyksiä sekä uusimpia so°
winnonpyrkimyWä kansainwälisen
elämän alalla, wetoaa Suomen
Nauhllnliittll täten, wiimekesäisen,
Sawonlinnassa pidetyn toisen
wuosikokouksensa päätöksen mukai-
sesti, Suomen opettajistoon,,
hoittaen heitä sowelluttamaan
rauhan periaatetta kaikkeen >kas-
wawkseensll ja opetukseenpa, jotta
se sille ominaisella woimalla pää-
see ohjaamaan kehitystä
entistä onnellisemmille urille.

Helsingissä!, 9 p. maaliskuuta
1924.
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