
AJASSA LIIKKUU

Yrjo Kallinen (188G-1976) oli
monipuolinen yhteiskunnalli-
nen vaikuttaja. Parhaiten hä-

net muistetaan työstään osuus-

toimintaliikkeessä, rauhan-

työssä ja vapaassa kansansi-

vistystyössä, mutta hän ehti

toimia myös kansanedustajana
ja puolustusministerinä. Us-
kontofilosofioista zenbuddha-
laisuus ja teosofia olivat Kalli-
selle tarkeita.

Kallinen kirjoitti ja piti pu-

heita paljon. Tästä tuotannosta
Helsingin yliopiston uskonto-
tieteen assistentti Harri Mark-
kula on toimittanut su.iuvasti

etenevän mietelmä-kokoel-
man. Sanat kuin valo -teoksen

keskeisenä ajatuksena on he-
rääminen oman itsen, lähim-
mäisten ja ympäröivän todelli-
suuden tajuamiseen. Kahlitse-
vien ajatustottumusten rikko-
misen tärke;s hallitsee kirjaa:
"Mikaan ei ole vaikeampaa
kuin vapauluminen perintei-
den ja arvovaltojen mahdin

alaisuudesta. Mutta siella,
missä vapautuminen tapahtuu,
siellä pääsee esille se tunto,
joka saa meidät ystävyslymään

ihmisen, eläimen, kukan ja il-
taruskon kanssa."

YRJÖLLA TAPANA YLLATTAA

Rauhanaate on toinen kes-
keinen painopiste Markkulan
kokoamissa mietelmissä. Kal-
lisen mukaan tie rauhaan alkaa
keskinäisen kilpailun hylkaa-
misella sekä oman itsen ja lä-
himmäisen todellisella hyvak-

symisellä. Oulun kaupungin

350-vuotisjuhlassa vuonna
1955 Kallinen ilmaisi asian

seuraavasti: "Mikäli ihminen
loytaa rtsensa. nan loytaa myos

lähimmäisensä, toisen ihmi-
sen."

Luutuneiden ajatustapojen
rikkominen on sovellettavissa
eri elämänaloille. multa erilyi-
sen tärkeää se on alkuholislien
hoidossa. Elakeiassä Kallinen
kävikin puhumassa AA-ker-
hoissa, joissa hänen elämänfi-
losofiansa herätti vastakaikua.

Ajatelmia Kallis-teokseen
on poimittu mm. AA-keskus-
kerholla, Toukolan hoitokodis-
sa. Sc,inin Kasvatus- ja Raitti-
uspäivillä ja AA:n I5-vuolis-
juhlassa pidetyistä puheisla.

Vaikka Harri Markkulan toi-

mittaman kirjan mietelmistä

vain pieni osa on peräisin Kal-
lisen raittiuspuheista, teos on

sovellettavissa raittiustyöhön.
Avohoitolaitoksista Toukolan

hoitokoti tukeutuikin Kaarlo

Sopasen johtajakaudella eri-
tlisesli Kallisen ajaluksiin ja
\ rjo Kallinen olikin siella aina

odotettu vieras.
Yrjo Kallinen on mielletty

yleensä absolutistiksi, mutta
Työväen Arkistoon koottuun
(työryhmä Lumiala, Markkula,
Rantala ja Tanskanen) näytte-
lyyn "Yrjolla tapana yllättää"
sisältyy myös Kallisen kolivii-
nin etiketti, joten ainakin alko-
holin osalta näytlelyn nimi pi-
tää paikkansa. Näyttelyyn kuu-
luu kuva- ja tekstimateriaalin
ohella Yrio Kallisen perikun-
nan ja Rauhankasvatusinsti-
tuulin Työväenliikkeen kirjas-
tolle lahioittama Yrjo Kallisen
kotikirjaston osa, ja näyttely on

avoinna 6.3.-3 1.8. 1996 arkis-
ton tiloissa Paasivuorenkatu 5
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