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KALLINEN
ihmisyyden

puhujana

Minii kuulin hdntii ensirnmaisen kerran
tyijPietarsaaressa,
kotikaupunglssani
pdiviitilaisuudessa.
vdentalon
kahvilan
vaalit.
fso
Silloin
o1i kai
tekeillii
kahvilan
sall o1i tdynnd, oli kesd, auja
paistoi
ikkunoista
rinko
korkeista
puhujaa
esiintyi
kaksi
valkotukkaista
periijiilkeen.
Ensin puhui kookas, hinteld
ja merklllisen
pitkdnendinen mies. lldn
Mauriz Rosenberg
o1i veturinkuljettaja
vapautunut,
Vaasasta, vasta vankilasta
pitkiin tuonion istunut kornmunisti. Hdnet
ettd 0.W.
rne suonalaiset muistamme siit,
Kuusinen nimitti
hdnet ns. Terijoen ha1litukseen ministerikseen.
puheen olen
Rosenbergin
unohtanut.
Kallisenkin
teema on hiuennut mielestdni, nutta muistan, kuinka hdn puhui. ll5n
ja vdliin
julisti,
kuulijoita
nauratti
Pari
kuulijat
itkusilrniksi.
liikahdutti
kiisilaukkujaan
naiset
availivat
kertaa
nendliinan
ottoa varten ja se yleensd on
Mei11e poikasille
rnerkki liikutuksesta.
hiin o1i iso, massiivisen voinakas, kookelehtlvai
kai11a kdsl11iidn voimakkaasti
kuin ukkopuhuja, jonka iidni o1i viiliin
leppoisassen pauhua, vZililn poikasille
ti jutteleva
mukava setd, jonka setameisiisyys poikkesi vahvasti tavallisesta
kuin aikuind, ettd hdn puhui meille
si11e.
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sukusefvitys

on Yr jc; Kallinen
Uselrnrnille meistd
Jos joku ehti kuulernaan hanen pututtu.
hurnistaan, esitelmciimistddn - hdn ,uistaa sen loppun ikdnsii. Jos kuka tahansa
artikh2inen kirjoittamiaan
meistd luki
- tavallisesti
se oli huomattakeleita
tms.
van tydveenLapahtuman, vuosijuhlan
juhlapuhe, se pysyy mlelessd. Kaikissa
ihmisyyttd
niissii
o1i asiaa, syvyyttd,
ja totuutta.
Kallinen
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aposto1i
16ydos.

Toisen kerran
kuulin
hdnen puhuvan
Lapinmaan 15-vuovuonna 1937 0suusliike
Rovaniemen kansantalossa.
tisjuhlissa
Sekin puhe jiii mieleen. Se oli huvittajdlkeen!d, tthauskatt. Siite kerrottiin
rtkivantt puheen.
pdin, ettd Kallinen piti
Siind vain kZivi niin,
kuten joskus hyv611ekin esiintyjdlle
saattaa kiiydii,ettii
Pukaksi
kaskua periikkdin
on liikaa.
heen piteijdlle
tulee halu naurattaa ihmisii. H?in muistaa pitkiin sar jan hassu ja
hdn
kertookin
niitd,
eikd
tapauksia,
endd rnuista, mitd oli sanomassa, kun enjiilkeen kertoi
toisen.
sirnmdisen vitsin
puHyvdt,
ehkd etukdteen
suunnitellun
heen alnekset hajoavat,
aika kuluu kanNdin voi hyvZillekin
san naurattamiseen.
esiintyjrille
sattua.
niKolmas Ka11lsen puheista tavoitti
nut ja meiddt sodasta. 01i kulunut ne1ja pa1jiinnesvuosisata
kansalaissodasta
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Malmin hautausmaalla.
Se oli kai vuonna
7943. Vaikka sodan aikana sensuuri ehti
ja halusi ehtle pelttdmiiiin kaiken sananvapauden ja sanan vapaana eldmisen, o1i
puhe Demarissa ja Kuluttajain
lehdessej
kokonaan. Slta me Uhtuan korvessa luimme
ja liikutuimme.
Siinii puhui ihminen ihjolloin
misyydestii aikana ja - ajalta,
ihmisen henki o1i alennusmyynnissii, jo1loin
aseet,
voima ja sotavaunut olivat
arvossa.
Kerran piiiisin kertomaan Ka11ise1le,
meiddt,
kuinka ihmisyyden sana tavoitti
Vienaa valloittavat
sotijat,
niten sana
Iso, nassiivinen,
si1rneitd kosketti.
loin jo kauttaaltaan
hopeahiuksinen KalI inen 1i ikuttui
tippa-silmiiiin.
Kallisen
tavasta
suhtautua
asioihin
ja ihmisiin
vaikka
voi o11a ndytteend
s€, kun hiin rninulle v.1954 ilmoitti,
ettd
hdne115 olisi
rninulle
tvcioaikka
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)n puhuvan
.an 15-vuoantalossa.
i huvi-ttan jdlkeenntt puheen.
joskus hykdydd, ettii
Likaa. Purattaa ihan hassuja
eikd hdn
a, kun enoi toisen.
tellun pukuluu kanhyviillekin
voitti
milunut ne1ta ja pa1muistokivi
kai vuonna
suuri ehti
ken sananmisen, o1i
r lehdessd
ssa luimme
hminen ihr, jolloin
issd, jo1rut olivat
a11ise11e,
[i meiddt,
miten sana
.llgll
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sinen Ka1r asioihin
ind vaikka
ilmoitti,
I tycipaikka

ja sovimHelsingissd.
Menin Helsinklin
Kun
fl€, ettd aloitan
hdnen alaisenaan.
pitrinyt
puhujakierminun olisi
ldhted
rokse1le, huolestuneena kysyin mestarilta neuvoa, kuinka puheita pidetridn:
- Mite rnind puhun?
- Se on sinun asiasi.
- Kuinka mind puhun?
- Se on vie16 enemmdn sinun asiasi.
Sana on vapaa sinun keinoillasi.
Mutta kun
joka
sind jotakin
sanot,
nuista,
ettd
jgka virke,
sana kuuluu ja ette
ninkd
ymmdrretddn.
lausut,
Ala valehtele
aparernmaksi kuin
siaasi
se ansaitsee dldkd puhu tyhjeie muutoinkaan.
Hdn painottisikdli
oikeaa eldmdntapaa, etta varoitti
puhujaa, kuten muitakin,. eldmdstii yli varojensa.
- A1d anna viinan vlllitii
itsedsi.Elkd
o1e tarpeen, etta naisjuttuja
kovin vi1jalti
kuuluu.
Ehkii on vielei syytd sanoa, etttj hijn
joka ndkemdssd
puolusti
meitd alaisiaan
ja kenen edessd tahansa.
Tilastojen
mukaan hein piti
noin 3000
puhetta ja esitelmdd. Ja vditetiidn,
ettd
hiin olisi
o11ut ensirnmdinen puhuja Suomessa, joka o1i o1lut puhujana kasvokkain y1i miljoonan kuulijan
kanssa. Sen
oli-vat
arvioineet
muut. Hdntd itseddn
se ei kiinnostanut,
vaikka hdn muuten
mlelelldiin esiintyikin.
Puhujana Yrjii Kallinen
oli niin suosittu,
ettii hdnen kalenterinsa
o1i aina
vuodeksi tdynnd senkin jiilkeen,
kun hdn
o11 jddnyt
ns. eliikkeelle
tai vapaalle
Kulutusosuuskuntien
Keskusliiton
valistuspdiillikcin
toimesta.
LdheskdZin kaikki
pomot
KK:n suuret
eiviit o1leet sanankeiyttejie.
Itn. peiijohtaja
Jalmari
Laakso, hyvd tarmokas ja
piinallisen
osaava peajohtaja o1i niin
hidas rttuota-Luota-dd. . . "-puhuja,
ette
kuulijat
ehtivat
moneen kertaan arvata,
mikii on seuraava sana ja jopa virke.
Siihen liittyy
muuan tapaus, joka sopii
tdssdkin kerrottavaksi.
Osuusliikkeet jerjestivdt
myymdldverjiisenjuhlakostonsa aluee1la vuosittain
kierroksen.
Me Kallisen
alaiset
touhusimme niissd puhujina. Joskus tai jotkut
juhlia
liikkeenjohtajat
pitiveit
arvossa
ja tdrkeind,
mitZi ne tiedotustoimintaa
ajatellen
olivatkin.
Kerran o1i Raumalla
puhujana o1i
menossa kierros.
Juhlien
Urho Kuokkanen, hyvd, sekedsanainen ja
miellyttiivii
puhuja.
Raumalaisen osuusliikkeen,
Suojan, johtajana toimi siihen

aikaan vauhtiville
Matti Hirsimiiki.
Hdn
sai pddhdnsd, ettA kaupungln, siis Rauman osuusjuhl-aan on saatava hyvd ja kuuluisa puhuja ja ettii Yrjii Kallinen olisi
sopiva. Hdnp?i hoitaa asian ja tllaa
Ka1lisen Raumalle peeljuhlan puhujaksi.
Johtaja
Hirsirniiki
soitti
Helsinkiin
siltd
si1e51ta. Valistusosastolta
sanorttiin,
etta Kallinen
ei o1e paika11a.
pyysi
Hirsimdkl
yhdistameen
keskusta
p:iajohtajalle.
Sanoi vie1d, ettd ky116
hdn Kallisen
Raumalle saa. Keskus yhdisRauman Hirsimiien pddjohtaja
ti
laakson
puhelimeen ja ndin asia eteni:
- Haluu, Laakso.
- Hlrsimden Matti Raurnan Suojasta, pdivee, peajohtaja.
- Mite Raumalle kuuluu?
- Hyvdd muuten, rrutta katsos, kun meilja
ld on tae11e osuuskauppajuhlakierros
pddjuhlaan hyvdn ja arvomind haluaisin
valtaisen
puhujan. Ja mind tarvitsisin
Sinun apuasi. Voisitko
mitenkdiin vaikuttaa siihen,
ette me saisimne tdnne pdiijuhlaan puheen pitrijdksi itse...
- Jaahas,
vai
etta
minua tarvitaan.
Odotapas, katson kalenterista.
Mind pdivdnd se teiddn juhlanne olikaan. . . - Juu
kylki
minulle
Minulla
sopii.
ei sille
piiivdlle
Tulen mielelldni
o1e mitiidn.
Raumalle
piiiijuhlan
puhujaksi.
Kiitos
vain huomaavaisuudesta.
ja puhui
Ja katso,
padjohtaja
tuli
-tuota-tuota-ciii-iici
.

Kallinen

kirjallisuudessa

Yrj6 Ka11iEdelki
muutana ldhlkuva
sesta aikuisena, sanoisinko vaikuttajana
julistajana.
ja
puhujana,
kuuluisana
monta kirjaa.
Hdnen vaiheistaan
saisi
puolenkymmentii TeosItse hdn kirjoitti
ta. yhden muistelman ja maallmankatsomuksellisia
syvdluotauksia,
kuten H51iElfimskii
unessa'
hiljaisuutta,
niiii ja
vaTdssd ja nyt sekd useita tutklelmia
listustydstd,
alkuiskousanottavasta,
jne.
Tdhdn mennessd kaksi
lutuksesta
hdnestii. Pastotutkijaa
on kirjoittanut
ri Saul Nieninen, hyv6 ystdvS, kirjoitti
kaksi teosta Mies diinen takana ja Liiytdjdn ilo,
rnaisteri Teuvo Rasku, teosofiystdvd
Legenda jo
eldessddn hdnkin
Vuorenrinne
Yrjii
Kallinen
sekb Antti
Ihnisyyttd
etsindssd.
satavuotisteoksen
Kaksi vuosikymrnentd aienrnin julkaistiin
jonka kokosi Viljo
Ripatti:
anLologia,
?1

-

Sukut
oli
Parempaa etsimHssii, jossa rninullakin
yksi osuus.
Vield erds mieleenpalautus
Yrjd Ka1Kun hdn o1i 8O-vuotias,
lj,sen vaiheista.
teki hiinestd
tdysin sokea, Leena Pietila
Elimmekii unessa.
tv-ohjelman
otsikolla
Se julistus
vavahdutti
koko kansaa. 0hjelma on esitetty
5-6 kertaa ja aina se
ravistaa.
Siind ruotii
elintaso-,
turhuus- ja tyhjdnpdivaiisyys-Suomea
vanha,
jo sovield
rautainen,
hengenpaloltaan
kea mies, jo11e vairno, Aune Esteri;
15hes vuosikymmenen ajan luki
ddneen, 10
pdivdssd.
Se sdvdytti
tuntiakin
koko
kansaa.
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1oin, kun kuulija
sai o1la kasvokkain,
ja kuu11a, kun hdn kanneihdii julistajan
tol
sytykkeitii
kaikkea turhuutta,
tyhjiinpdivdisyytte
ravistelevaan
roihuun.
Sukua ja

taustaa

Sitten
katsomrne Kallisen
siihen e1dmdnvaiheeseen, johon liittyy
erds sukuEnsin
tutkijaa
kiinnostava
tapahtuma.
henkiltistd.
nunerotidot
kotitaustasta
kotikentdstd:
Yrjii Henrik Ka1linen, syntynyt Oulunroe.Lfa 1). o. lddo .
Isd: tycimies Yrjii Heikki , s.2.2.1853
Limingassa.
Aiti:
Johanna, s.8.8.1844, varakkaan
jonka perint6'raho111a
merimiehen tytiir,
Oulunjoen maatila
Tila
ostettiln.
oli
pddravarsin
suuri,
n. 300 hehtaaria,
kennus vasta
10 vuoden ikdinen
sinne
nuutettaessa.
Puralan talo
on paikolllaan vieldkin
Oulujoen ranna11a.
Puralan tila
rnyytiin
v.1900. Perhe
muutti
Oulun kaupunkiin.
Isii
siirtyi
Astriimin
nahkatehtaalle
Anahkuriksi.
sunto lciytyi
Oulun kaakkoislaidalta
Inticistii.
Johannalla ja Heikillei
o1i kolme
ja poika Yrjij. Tyttaristd
tyterta
vanhin
Anna, o1i
Katri
syntynyt
Il.7 .1879,
11.1.1882 ja Saima 17.2.1884.
Aitl
Johanna kuoli
5. 1 .1909.
Isii
Heikki avioitui
uudelleen 5.11.1912 Greta-Liisa
Isoviidan
kanssa.
Hiin oli
syntynyt I.4.f87I.
Tdstd aviosta syntyi
poika, l'lartti 24.9.19I4. l4artti opiskeli
ekonomiksi ja tyciskenteli
osastopaallikkcjnd keskuslj-ikkeessd Helsingissd.
Yrjcin sisarista
kaksi opiskeli
si1ja
loista
aikaa
tilannetta
ajatellen
rnelko hyvin.
Vanhin, Anna, kdvi Oulun
Diakonissalaitoksen
koulun.
toimi
dia-
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seuraNivalan
konissa-terveyssisarena
Heikkildn
tilan
kunnassa ja ystdvystyi
Kaisa ja Kyijstl Kallioon.
isdntdvdkeen,
Toirni sen jiilkeen Oulun kunnallissairaaldhes kaksi vuosilan osastonhoitajana
Ka1lio
kymrnentd. Kun Kaisa ja Kyiisti
ja presidentin
rnuuttivat Helsinkiin
rouva tarvitsi
holtajaa,
Anna Kallinen kutperheeseen ja Linnaan. Tutustuin
suttiin
Annaan 50-1uvu11a. Saatan hyvln kuvit.ella,
ettii hiljaiseen,
lShimmdistddn tarpunaposkiseen
neitiin
kasti
katsovaan
ja
jdrjestyksenpiteijii
sisdltyi
tiukka
tarkkaa noudattamista vaatottelemisen
tiva nainen.
Toinen tyter sai po1lon, kdvl kauppakauppiaana Torkoulun ja tolrni aluksi
liikkeiden
kirjanpltdniossa,
sitten
jiinii. Hdn kuoli v.1947. Tyttdristd
nuojo 1899. Diakonissa Anrin kuoli rubiin
na kuoli 13.10.1968. Torniossa asuessaan
Katri Kallinen o1i sikeili historiallinen
henkilij,
ette hdn o1i ensirnndinen kunnanvaltuustoon kuulunut nainen.
jonka usein KK:ssa
Velipuoli
Martti,
tapasin,
kertoi
Yrjd-veljen
o11een aina
ttHan
perheen apuna, jos tarvittiin.
avusti
meitd kuukauslttain
ylioppilaaksi
piteinyt
tuloon saakka ja kun minun olisi
mennd yliopistoon,
yrittaeen tohtinut
kddn muualle kuin 2-vuotiseen kauppakorkeaan ekonomiksi alkovana. Fdn rahoitti
senkin. Tehtiin velkakirja,
sain kuukauslttain
nr6eirdsummanja rnaksoin velan takaisin ensimmdisestii tyiipaikasta
tienaatl
m 1 - L - L a nr1a n o l l I a .
ja yhteydet.
Tiissd siis
perhetaustat
Yrjci Kallisen
muistelmia,
hiinestri kirjoitettuja
klrjoja
lukiessa tapaa ltsekseen
1ueske11een, opiskelleen,
pajon
pohtineen ja asioihin
syventyneen thmisen. Ehke kuulijoille
on jo avautunut
Yrjci Kallisen
hengen nj-tta.
Jos tai
kun hdn meni kokoukseen ja
si11d puheenvuoron kdytti,
sitd kuunnelja sanontoja siteerattiin.
tiin
Kun hiin
kerran arvosteli
ay- ja muiden poliitikkojen konsteja,
hiin sanoi riitaa
tulevan
siksi-,
ette
huipulla
on tungosta,
kun
sinne sopii vain yksi kerrallaan.
Sodan jdlkeen hdnet valittiin
rninis- puolustusrninisteriksi.
teriksl
Jos valltsijat
kuvittelivat
saaneensa ministerldtjnsd
kiltln
idealistin,
kaikki
eerhtyiviit.
Hdn vaikuttl
sie11eiki.n.
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Sukut u tkinusl
n seuraLdn tilan
Ka11ioon.
issalraasi vuosii Ka11io
ntin roulnen kutTutustuin
kuvitel+lx-
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neitiin
pitiijA ja
ista vaai kauppanna Torrjanpitdistii nuonissa Anasuessaan
riallinen
.nen kun-n KI(:ssa
Leen aina
''nan
a)pilaaksi
L pltdnyt
yritteeruppakorrahoitti
r kuukaurelan tat tienaarhteydet.
ste ki.rIa itsekr
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en ihmirvautunut
rkseen ja
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paesemne mielenkiintoiseen
Vihdoin
Yrjci
Kallinen
sukututkimusldyddkseen.
Siiaikoinaan englanninkielen,
opiskeli
silrnelkein hdnen kotikielensd,
tii tuli
15 20 vuotta nuorenpi vaimo, Aune Esteri
toiml aikoinaan Suomen lontoon lZihetysMinissihteerind.
tdsse kauppaosastolla
tietekin
tutustul
Yrjij Kallinen
terind
vekeen.
liihetystdn
USA:n tdkdldisen
ja
Kirjassaan
lldlindd
hiljaisuutta
hdn kertoo Ziitinsli
veljestd,
enostaan,
joka rneni, oululainen
kun o1i, merille
jotenkin
vuonna 1850. Si.elld hdn joutui
kosketuksiin
mormonivaikuttajien
kanssa.
V.1853 eno, Johan Selin, jiii Amerikassa
maihin ja asettui sinne. Hdn kirjoitteli
Yrjci Kalsisarelleen
Johanna Selinil1e,
lisen didille.
Viimeinen kirje
o1i saapunut jostakin
Arizonan ja Utahin velimaj.senista 1BB9 ja ruotsiksi
kirjoitetkertoi
veljen
saaneen 15hetuna kirje
ja ette matka voi o1la intystehtaven
ttJumalan
vuoksl
vaarallinen.
tlaanien
Aiti
avulla
toivon p6Ssevdni perillet'.
huokaili,
veli
kadonnut
ette
kai
oli
ja pikkupoika Yrjii leventeli
intiaanien
kanssa taistelleesta
enostaan.
Kerran, vuonna 1946 USA:n ldhettiliis
tr{arren soitti
rninisteri
Ka11ise1le puoja sanoi, ette uusi
lustusministeriddn
sotilasasiamies
tulee tapaamaan Kallista
ja ettii tdrnd kapteeni Swensson on paitsi
nuorl myijs mormoni. T€i1la kertaa Ka1linen ei vield
kertonut
rnitddn enostaan,
ja
mutta vilkkoa
mytihernmin hdn kertoi
mainita,
o1i
tiesi
ettA
Johan Selin
muuttanut nimensd John Salineksl.
Ote mainitusta kirjasta:
ja saKapteeni kuunteTi tarkkaavasti
noi:
- Jos enonne on o77ut piiiviinkiiiin
ajan
jiisenendt
kirjoihinne
nerkittyne
kirkon
niin SaTt Lake Cityssd,
kirkkonme sukuosastossa, teyty o1La kaikki mahdolTiset
tiedot hiinestii ja nyos siitii'
niTToin ja
nissd hdn on kuo77ut.
Kapteeni
Swensson otti
hoitaakseen
asian.
Ei kuTunut kauankaan ' kun jo sain vas
taanottaa juhlalTisesti
sinetoidyn suu'
jossa
ren kirjekuoren,
oLi
nornonien
kirkon
Kuoressa ofi
nerkit.
kaksikin
pi*ee
kirjettd:
ensinndinen o1i kirkon
sukuosastosta SaTt Lake Citystd.
Siift
k?ivi se7vi77e nerkiTTisiii
Inasioita:
tiaanit
eiviit o77eet Tainkaan taDDaneet

enoani. Piiinvastoin hiin oli asunut kauan
sekd Utahissa
Arizonassa.
ettii
Hiin oli
o7lut
nainisissa
engTantiTaisen
naisen
kanssa ja perheessd o7i o17ut kymnenen
lasta.
Kaksi pjista
o7i deTTeen eTossa. Enoni tietystit
kuten hiinen vaimonsakin oTivat jo kuo17eet.
Toinen kirje
o1i John Salinen nimeen
perustetun
sukuseuran
IIdn
sihteeriTtii.
yTistii?i
Junalaa
tapahtuneesta
ihneestd
- he ovat tienneet
sukunsa pd?inieheTTd
ja siskoTTa
o77een siskon
mtun Ertassa
pojan'
kuten OuTun kirkkokansTiasta
tilatut
kirkonkirjat
oTivat
osoittaneet,
muta vasta nyt JunaTa o1i johtanut
niin
asiant ettii nvihdoinkin oTenne Toytdneet
toisemne.
Sukuseurassa ofi kaikkiaan
79 jdsentii. KaikiTTe o7i tiedotettu
ihneeTfisestd 16yd6std. Niin, siit.i
afkoi rienukas
kirjeenvaihto.
Oli
t?iytynyt
tapahtua
sarjoittain
kunna,Llisia,
neTkein nahdottonia asioita
ennen kuin
poika
iiitini
istui
Suonen
ja
puoTustusninisteriiissd
istui
sieTTii
juuri
si77oin,
kun erds normoni - tieYhdysvaltain
tdiikseni
ainoa
seTTainen
jouteel7e
oTTeiden sotiTasaianiesten
- saapuu
kossa
Ja
tervehdyskdynniTle.
Warreninkin
piti
ninisteri
vieTii sanoa.
By the way, he is mormon.
Tarinan
ronanttisinrDdri
osdrrt jotakin
jota
seflaista,
1uu77aan vain taruissa
t_:11!t""""'
ker ron myi5hennin.

Kirieenvaihtonne
sukuseuran
kanssa
o7i kertonut
neil-7e todefla
ronanttisen
tarinan.
John SaTinen saavuttua
narmonien prustanaan ' nutta
vieTii vdhdiseen SaTt
Lake Cityynr
vaeTTus itiirannikoTta
sinne
jatkui
ja
yhd y1i
tasankojen,
virtojen
Etenkin
vuorten.
ankarien
Tunipyryjen
aikana ja jdTkeen tapasivat
nnrnonijohtajat
Tiihettii?j SaTt Lake Citystii
nuoria
niehiii
hevosineen
korkeaTTe vuoristoon
tarkastanaan'
ettei
vain jokin
vaeTtava
ihnisryhnd
oTisi
uupunut
nietoksiin.
Niinpii
John
Salinekin
pdivdnii
eriiiinii
jiiTTeen sai, kuten usein ennenkin, tuoTlaisen mddriiyksen, ja hiin Tiihti vuoriTle
pel astusryhndn johtajana.
vdsyMeTko kaukana he tapasivatkin
John SaTine tiedus'
neen vaeltajaryhndn.
tiissdkaikki
oTivatko
teTi ihnisiTtd,
kaikkien o7eEnsin hdneTTe vakuutettiin
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van mukana, firutta erds vaino sittenkin
yhden didin
arveTi
kahden tyttiirensd
kanssa uupuneen jo aikaisennin.
John Tdhetti ryhniinsii piiiiosan kuTjettanaan ihnisiii
turvaan. ltse hen nuutaman toverin
kanssa hhti
kahLauttanaan
hevosiaan yhd syvenndLTe vuoristoon.
Kauan ei kuTunutkaan ennen kuin he
Toysiviit niTtei Tuneen hautautuneina diKaikki oTivat hengissii,
din tyttdrineen.
pahoin kylnettyneinii.
Heit?i liitinutta
parhaan nukaan, heidet kdiiritkittiin
hevosten se-ltiin huopiin ja nostettiin
kiiiin. Ja niin vaeTTettiin
kautakaisin
punkiin.
jalkanPerheen isii oli paTeTluttanut
Hirvittdvien
sa jo viikoja
aikaisennin.
jtilkeen
ponnistusten
vihdoin
hdn o7i
kuoLTut ja haudattu jotenkuten.
joutui
Vanhenpi tyttdristii
erijiin mornonipiispan
kasvattityttiireksit
samaTfa
ja toisen
kun didin
tytteren
eldnd nyos
jotenkin turvattiin.
Vuodet kuiuivat.
Ja niinpd tapahtuit
ettii
eriiiind piiividnii John SaTine ' 4iidin
ja tytteren
peTastajat pffsi
sekii didilpiispaTta
ette
te
vanhinnan
tyttidren

:'_::1'
Erddnd varhaisena
aamuna junanne 7dhestyi Mesan kaupunkia Arizonassa. OTinjune tietysti
kirjoittaen
iTnoittaneet
r1dl1; jo17a aioinne
saapua. Kun Taskeujunan jiilkipiiiin
duinne pitken
nakuuvaunusta
aTas' niiinne oitis
ihnisryhndn,
joka yhteenkokoontuneena kiihkedsti
etsi
jotakin.
Arvasinne
siTniTl-ddn
heiddn
etsiviin neite.
- ja yhtiikLiihestyinne,
ldhestyinne
kid suiut murtuivat.
Syosyinne toistenne
ja ne nieNaiset kyynelehtivdt
syTiin.
het ravisteiinne
toisianne hartiavoinin.
jo peettea.
Tdhdn volsi
Oikeastaan,
ahtaastiottaen
tdme koko teema ei lilty
sukututkimukseen,
mutta
se osoittaa,
kuinka joku sattuma voi tu11a hakematta
avuksl.
Olemmehan rne sen itse
omissa
tutkinuksissamme huonanneet .
Kalliset

ja

Kalliot

Tutustuin
diakonissa
Anna Kalliseen
Yrjcin,
e1j- "YY-KOOn" kesdpaikassa
Mijlandetissa
v.1956. Kun Kallinen
teytti
7O vuotta,
valistusosaston
henkildkunta osti hdnelle kasvlhuoneen tarvikkeet.
Minii lupasin
tehdd sen. Hdnen osastol34

o1i kahden kuukaulaan tydntekijdillS
Kasvihuoden kesd1oma. Hankin tavarat.
luja runko ja
ne tehtiin.
Siihen tuli
o1i
kiiytettiivissd
ensimrndistd
kertaa
ansari.
vahvaa muovia. Si11ii katettlin
Voitte uskoa,
viikkoa.
Tyci kesti
viisi
harvoin
etta
on rakennustycirnaalla pohetsivid asidittu
niin syvid, totuutta
Kallinen
selitti.
Minii kyselin,
oita.
o1i MiilanderSind kesdnd Anna Kallinen
issa.
Kysyin, millaista
01i o11ut o1la ja
ja Kaisa Kallion kotona
eliid presidentin
nresi denti n
I innassa.
Ensin
hiin
- ir a
Heikkildssei.
Nivalan
kertoi
olostaan
Hiinhbn asui Nivalan vuodet Kallion kotiHiin kertoi,
etta Kaisa o11 vati1al1a.
kava, jdmerd perheen ja maatilan erndntA.
Kun isiintd
tuli
kotiin
eduskunnasta,
ja
oman talon ja kodin asiat hoidettiin
Heikkilein
tehtiin
tyctta ahketi1a11a
rasti.
Kun Kydsti Kal1io otti naan piiiirniehen
tehtavet vastaan talve11a 1937 ja muutti
Helsinkiln
Kaisa Ka11io jotakin
tarvitsi
ja sairaanhoitajan
ldsndkidkeirinhoitoa
Ano1oa, Vanha ystdvd Nivalan ajoilta,
nukka Kallinen
kutsuttiin
linnaan
seuraksi,
ei hoitajaksi,
vaan perheenjiiseKaisa Kalliosta
hen kertoi,
ett:i
neksi.
siind historiamme ensimmiiinen talonemeintii joutui
vaikeaan punnitukseen,
mutta
jiirkyttdnyt
Annukan mukaan Kaisaa
ei
tyiin vaikeus.
Hdn o1i oma itsensri. Ei
teeskennellyt
hienoutta, tavoitellut
ns.
tasoa. 01i aivan tavallinen,
vaatinaton
ihminen.
Ja kuten Yrjci Kallisen
sisar,
Anna, sanoi Kaisa Kallio
saavutti
vaatirnattomuudellaan kaikkien
kunihmisten
nloituksen.
Yrjii Kallisen Kydsti Ka11io tietenkin
hyvin.
Olihan Annan veli
tunsi
kdynyt
hei11d sisarensa luona. Ja kun Yrjci jouvuoden 1918 tapahturnien yhteydessii
tui
ja halveksituksi,
vankilaan,
tuomituksi
Kallio piti yhteyttd silloinkln.
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