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Äiti kävi Jyväskylän tyttökoulun ja ylläpiti koko pitkän elämänsä ajan liikuttavan uskollisesti 
yhteyttä luokkatovereihinsa, joita olivat mm. Sofia Länkelä ja Maikki Geitel. Hän valmistui 
musiikin ja kaunokirjoituksen opettajaksi ja toimi tässä tehtävässä Kajaanin tyttökoulussa. 
 
Äiti solmi kesäkuussa 1888 avioliiton nimismies Lauri Schlüterin kanssa. Tämä liitto oli 
ensimmäinen neljästä, jolloin Viitasaaren pappilan poika haki morsiamen Sarlinien Kokkilasta.  
 
Lauri Schlüter oli syntynyt vuonna 1861 Oulussa ja käytyään sikäläistä ruotsalaista lyseota hän 
harjoitteli oikeusalaa Saarijärven ja Viitasaaren tuomarin sihteerinä. Ensimmäisen 
virkapaikkaansa Utsjoen nimismieheksi hän tuli syksyllä 1886.   
 
Avioiduttuaan 25-vuotiaana äitini joutui miehensä mukana vaiherikkaaseen elämään. Suoraan 
häistä nuori pari lähti Viitasaarelta Lapin äärimmäiselle rajalla nuoren sulhasen virkapaikkaan. 
Tästä hankalasta, viikkoja kestäneestä matkasta äidin sisar, Dagmar Hagelberg-Raekallio esittää 
dramaattisen kuvauksen muistelmissaan. 
 
Seuraava etappi vuodesta 1894 alkaen oli Raahe, jossa minä synnyin, sitten Kangasniemi 
vuodesta 1906 alkaen. Siellä ollessamme meillä lapsilla oli oma koulukortteeri Mikkelissä 
käydessämme sikäläistä yhteiskoulua. Emännyyttä hoiti joskus äiti, joskus Tilda, sillä isää ei 
voinut jättää yksin. Kangasniemeltä perhe muutti Savonlinnaan, jossa isä tuli poliisimestariksi 
syyskuussa 1910.  Sieltä siirryttiin Puumalaan vuotta myöhemmin. 
 
Parin vuoden kuluttua isä pakotettiin pyytämään eroa virastaan, sillä hän perustuslaillisena ei 
suostunut hajottamaan venäläistä sortovaltaa vastaan pidettyjä vapaita kansalaiskokouksia. 
Muutettiin Iisalmelle, jossa äidin veli Julius oli kihlakunnan tuomarina.  Kolmisen vuotta asuttiin 
täällä isän toimiessa asianajajana, kunnes jälleen muutettiin Puumalaan. 
 
Vihdoin isä otti eron virastaan ja muutti äidin kanssa Jyväskylään, jossa veljeni Lauri toimi 
tunnettuna lehti- ja musiikkimiehenä. Hän oli synnyinkuntansa mukaan ottanut nimen Utsjoki.  
 
Äiti oli aurinkoinen luonne. Tästä on varhaisimpana todisteena kertomus siitä, kuinka hän – 
ehkä viisivuotiaana – oli mukana isänsä kanssa Jämsän matkalla tämän valmistautuessa uuteen 
avioliittoon toisen vaimonsa kuoltua. Kesällä auringonpaisteessa pikku Elin oli Granbergien 
pihalla elämänilossaan kysynyt: ”Saako täällä huutaa?”  En ikinä nähnyt äitiä huonotuulisena 
vaan aina nauravana ja ystävällisenä. Hän ei koskaan valittanut mistään vaan oli aina yhtämittaa 
suloinen ja rakastava. 
 
Muistan, kuinka hän minua hoiti korvakivuissani ollessani noin neljän – viiden vuoden ikäinen.  
Pikku Raahessa ei ollut korvalääkäriä. Korvat saivat puhjeta itsestään. Oli hirveitä tuskia. Kaiket 
yöt äiti valvoi ja minä sain, vaikkakin olin jo suuri tyttö, istua hänen sylissään. 
 
Hän ymmärsi meitä myös nuorina. Kun me Mikkelin koulukortteerissa ryhdyimme spiritistisiin 
leikkeihin, hän vain nauroi meille herttaisesti. Lasin piti kulkea pitkin pöytää.  Minäkin vedin sitä 
lasia, kun oli saatava jokin vastaus. Tiesin kyllä, ettei äiti pitänyt tästä leikistä, mutta hän ei ollut 



meille lainkaan vihainen, nauroi vain. Hän huolehti myös musiikin harrastuksen perinteestä 
kodissamme. Muistan, kuinka hän vielä vanhana voitti minut sormien näppäryydessä 
soittaessamme nelikätisesti pianoa. Äiti kirjoitti myös ihania runoja, joita minulla on tallella 
kokonainen vihko hänen itsensä kauniisti puhtaaksi kirjoittamana. 
 
Äidillä on ollut myös omat suuret koettelemuksensa, sillä isä oli vaikea luonne. Tässä oli äidillä 
Jumalan koulu. Hän ei ikinä, mikäli näin ja kuulin, lausunut tästä sanaakaan eikä näyttänyt mitään 
kärsimättömyyttä. Hän oli isälle aina samanlainen, mutta pikkuinen kyynel silmäkulmassa saattoi 
joskus olla ilmaisemassa sisäisten kuormien painoa. Muun muassa Tilda kertoi kerrankin 
sattuneen, että äiti oli halstrannut suuren kalan, josta isä erityisesti piti, liian tummaksi. Isä oli 
niin tulistunut, että heitti kalan halkolaatikkoon. Äiti oli hiljaa poistunut toiseen huoneeseen. 
Tällaista oli ollut paljon äidin elämässä. 
 
Kodin perintönä äidin tukena oli elävä usko Jumalaan ja se väritti koko hänen elämänsä. Se kesti 
kaikissa vaikeuksissakin. Isän viimeisen sairauden aikana (1933) hän oli alati isää lähellä aavistaen 
lopun tulevan. Hän oli puhunut isälle Jeesuksesta. Isä oli kysynyt: ”Onko minunkin syntini 
anteeksi annettu?”  Äiti saattoi vastata: ”Ne ovat kaikki annetut anteeksi”.  Äiti hoiti tämänkin 
asian Jumalan avulla. 
 
Hänen omakin lähtönsä oli kuin vain siirtymistä ikikirkkauteen sen Herran luo, jota hän oli 
elämässään palvellut.  Olin kerran ollut isän kuoleman jälkeen Jyväskylässä äidin sairastaessa ja 
silloin rukoillut: ”Oi Herra, anna minun antaa äiti Sinulle!”  Juuri näin sitten kävikin: äiti sai 
kuolla minun käsivarsilleni – rukouksessa.  
 
 
Lähde: Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. Helsinki 
1976. 
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