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Anna Sarlinin elämänvaiheista 
 

Perhetausta   
 
Anna Lovisa Sarlin syntyi 4.11.1862 Tuusniemellä Pohjois-Savossa, jossa Annan isä, 
Bernhard Kristfried Sarlin (13.4.1828 - 8.11.1906), toimi vuodesta 1860 alkaen kirk-
koherrana. Anna oli perheen viides lapsi, Annan jälkeen syntyi vielä kolme lasta. 
Perheessä oli kuollut kaksi lasta aivan pienenä.    
 
Kodin ilmapiiri oli vakavan uskonnollinen, yhdessä pidettiin aamu-  ja iltarukouksia. 
Kuvausten mukaan perheen elämäntavat olivat yksinkertaiset (Elämänkertoja, 1976). 
B.K. Sarlin oli sisäänpäin kääntynyt herännäinen, vilpitön, ahkera, perusteellinen ja 
rehellinen, mutta toisaalta huumorintajuton ja totinen. Hän tarttui tarmokkaasti  
yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten juoppouteen ja siveettömyyteen. Häntä kuvattiin 
tulisieluiseksi saarnamieheksi, joka rohkeni käyttää varoituksia ja rangaistuksiakin, 
milloin hänen saarnansa neuvot eivät tehonneet. B.K. Sarlin oli erityisen kiinnostunut 
pyhäkouluasiasta, josta hän kirjoitti paljon. Sarlinin pyhäkoulutoimintaan liittyviä teok-
sia pidettiin aikanaan erittäin merkittävinä. (Ristiinan..,1984) 
 
Annan äiti Amanda Kristina (o.s. Roschier, s. 27.7.1829) on kuvattu lempeäluontoi-
seksi ja ystävälliseksi ihmiseksi. Hän oli "säälivä muiden ihmisten hengellisen ja ruu-
miillisen kurjuuden suhteen." Sen lisäksi Amanda oli "hyvällä ymmärryksellä ja luon-
nonlahjoilla varustettu, voitti joka paikassa kanssaihmisten ystävyyttä ja rakkautta." 
(Amanda Sarlinin muistokirjoitus). 1860-luvun loppupuoli, suurten nälkävuosien aika, 
oli Sarlinin perheelle raskasta aikaa. Amanda Sarlin kuoli v. 1868 nälkävuosien aihe-
uttaman puutteen ja kärsimysten jälkeen lavantautiin. Uusi äiti rovastin seitsemälle 
lapselle saatiin seuraavana vuonna, kun B.K. Sarlin avioitui  
kälynsä Klaran (11.6.1831-27.1.1902) kanssa.   
 
Vuonna 1875 Sarlinien perhe muutti Valkealaan, josta B.K. Sarlin oli saanut rovastin 
paikan. Valkealassa asuttiin 16 vuotta, kunnes vuonna 1891 perhe muutti Mikkeliin, 
jonne Annan isä siirtyi rovastiksi. Klara Sarlin kuoli Mikkelissä Kenkäveronniemen 
pappilassa v. 1902, jonka jälkeen pappilassa emännöi perheen vanhin tytär Maria. 
Rovasti Sarlin kuoli muutama vuosi tämän jälkeen vuonna 1906.   
 
 

Koulunkäynti ja opiskeluaika 
 
Koska koulut olivat Tuusniemellä kaukana, perheen vanhin tytär Maria (1852-1934) 
toimi nuorempien sisarusten alkuopettajana. Valkealan aikoina Maria opetti myös 
monia paikkakunnan lapsia. Vuoden 1877 kevätlukukautena Anna ja kaksi vuotta 
nuorempi Bertha-sisar muuttivat Helsinkiin opiskellakseen Ottilia Stenbäckin johta-
massa Helsingin Suomalaisessa Tyttökoulussa. Tänä aikana sisarukset asuivat ark-
kiatri Otto Hjeltin perheessä, jossa oli paljon lapsia. Hjeltin perheen kotikielenä oli 
suomi, päinvastoin kuin Sarlineilla. Kouluaikanaan Anna ja Bertha oppivatkin hyvän 
suomenkielen, mistä oli myöhemmin paljon hyötyä. Anna kirjoitti kirjeitä kouluaiko-
jensa ystävättärille suomeksi myös kouluajan jälkeen. Myöhemmin Anna opetti suo-
mea nuoremmille sisaruksilleen ja serkuilleen. Sisarusten ja vanhempien kesken 
käytettiin kuitenkin yleensä ruotsin kieltä. 
 
Koulutovereista läheisimmät välit Annalla oli Alavieskasta kotoisin olevaan Anna 
Bähriin (myöh. Stenbäck), jonka kanssa Anna kävi kirjeenvaihtoa vuosikausia.  
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Annan kirjeistä huomaa, että hän oli kielellisesti lahjakas. Kirjeissä kuvataan monisa-
naisesti ja sujuvasti toisaalta luonnonkauneutta, toisaalta perheen arkipäivän tapah-
tumia tai juhlia. Niissä on myös pohdiskelua uskonnosta tai ammatinvalinnasta.  
 
Kouluaikana Anna vietti kesät kotona Valkealan pappilassa. Elämä oli vilkasta. Pap-
pilassa kävi paljon vieraita, sekä ystäviä että sukulaisia. Pappilan tyttärillä oli paljon 
puuhaa: kasvimaan hoitoa, marjojen poimintaa, kotitaloustöitä, mutta myöskin isän 
puhtaaksikirjoitustöitä. Välillä oli kuitenkin aikaa lauleluun, soittoon ja huviretkiin ve-
neillä lähisaarille. Pieni naapurintyttö Impi Siukonen Valkealasta muisteli pappilan 
tyttäriä 1880-90-luvuilla seuraavalla tavalla (Siukonen, 1955): 
 "Maria, Ida, Anna ja Bertta Sarlin. Kuinka he olivatkin kaikki kauniita, komeita, 

vaaleaverisiä neitosia. Ryökinöitä he olivat, pappilan ryökinöitä. Ryökinät pu-
huivat keskenään ruotsia, kävelivät kylätiellä kukkaiset hatut päässä, pitelivät 
yllään päivänvarjoja, tuoksuivat hyvälle ja olivat pyhäpuvuissaan keskikoh-
daltaan hoikanhoikkia, ainakin useimmat heistä." 

Anna ja kaksi vuotta nuorempi sisar   
"täyttivät kodin laululla, soitolla ja naurulla. Nauroivat välistä tyhjällekin." 

Ihaileva naapurintyttö jatkaa kuvausta näin:  
"Hän, Anna, oli hieno ja ylhäinen. Hän puheli kirkkaalla ja varmalla äänellä, 
varmasti hän oli hyvin viisas."  

 
Koulu- ja opiskeluaikana ja myöhemminkin Annalla oli tiiviit suhteet kotiväkeen. Kirjei-
tä kirjoiteltiin ahkerasti, ja paketteja lähetettiin Valkealasta Helsinkiin ja Helsingistä 
Valkealaan. Kotiväki lähetti kaupungissa asuville milloin leipää ja hilloja, milloin Val-
kealassa ommeltuja leninkejä. Välillä kaupungissa opiskelevien täytyi myös pyytää 
perhettä lähettämään lisää rahaa. Sisarusten, samoin kuin lasten ja vanhempien 
välisen kirjeenvaihdon perusteella perheenjäsenten välit tuntuivat hyvin läheisiltä.   
 
Tyttökoulun päätyttyä keväällä 1880 Anna ja Bertha palasivat kotiin. Opiskelun jat-
kaminen ei ollut itsestään selvää, vaikka Anna olikin ollut lähes koko kouluaikansa 
luokkansa paras oppilas. Anna itse pohdiskeli mahdollisuuksiaan jatkaa opiskelua 
näin:  

"Minäkin puolestani olen paljon ajatellut tulevaisuuttani, enkä näe mitään  
valoa siinä kohden. Pedagogiikkaluokalle olisin heti valmis menemään, mutta 
en tohdi sitä ajatella, sillä perhe on suuri ja pojat maksavat paljon, ovathan  
tytöt jo paljon kuluttaneet, kun ovat saaneet mitä parhaimman sivistyksen." 
(4.7.1881)   
 

Kun kävi ilmi, että Anna pääsisi jatkamaan opiskelua, hän toteaa:  
 "Siltä näyttää todellakin, että lähin rohkein toiveeni toteutuisi (rohkein meni 

poroksi, ankara isku, särki kovasti sydäntäni, mutta Jumala varjelkoon murtu-
masta), että näet pääsen enempää tietoa saamaan kasvatustani täydentä-
mään." (18.8.1881).  

 
Anna jatkoi opiskelua koulun jatkoluokilla. Ajan tavan mukaisesti siitä sai sekä tieto-
todistuksen että opettajatodistuksen, joka sisälsi arvosanat myös sielutieteestä ja 
kasvatusopista (Godenhjelm, 1912). Anna valmistui vuonna 1883 erinomaisin pape-
rein ensimmäisestä opintonsa päättäneestä jatkoryhmästä, "todelliselta valioluokal-
ta", jolta valmistui useita muitakin tyttökoulun tulevia opettajia. Valmistuttuaan Anna 
kirjoittaa:   

"Minä olen löytänyt elämäni työn, työn, joka on vaikea, suuri ja vastuunalai-
nen, mutta työn, joka on suloinen, korkea ja hedelmistä rikas. Suokoon  
Luoja mulle taitoa ja viisautta voidakseni Hänen kunniakseen sitä tehdä." 
(1.7.1884) 
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Anna Sarlin suoritti monipuolisia jatko-opintoja vuosien kuluessa sekä Suomessa että 
ulkomailla. Valmistuttuaan jatkoluokilta opettajaksi vuonna 1884 Anna suoritti yliopis-
tollisen yksityistutkinnon pedagogiikassa ja didaktiikassa. Samana vuonna Anna suo-
ritti laulunopettajanäytteet Helsingissä, yksinlaulua hän opiskeli Emmy Achten johdol-
la vuosina 1883-87. Samaan aikaan hän opiskeli myös pianonsoittoa. Vuonna 1887 
Anna suoritti Helsingin yliopistossa kursseja musiikki- ja harmoniaopissa.  
(Opettajien..) 
 
Vuonna 1884 Anna pääsi enonsa, Uudenkirkon kirkkoherrana vuosina 1884-1900 
toimineen Herman Roschierin, seurassa Pariisiin opiskelemaan. Eräs Annan laulun-
opettajista oli nimeltään Desiree Artot (1835-1907). Tämä belgialaisen musiikkipro-
fessorin tytär oli aikanaan hyvin tunnettu ja arvostettu laulajatar. Hän oli esiintynyt 
mm. Englannin kuningatar Viktorialle ja Saksan keisarille. Desiree Artotin elämä oli 
hyvin vaiherikasta, hän mm. kihlautui pikaisesti Tsaikovskin kanssa, mutta jätti hänet 
saman tien ja avioitui espanjalaisen baritonin kanssa.  
 
Syksyllä 1889 Anna pääsi uudestaan Pariisiin opiskelemaan laulua. Hän oleskeli 
siellä koko lukuvuoden yhdessä ystävättärensä, tyttökoulun piirustuksenopettajan ja 
taiteilijan Anna Sahlstenin (1859-1931) kanssa. Joulua 1889 vietettiin Pariisissa  
yhdessä monien suomalaisten taiteilijoiden kanssa. Joulunviettoa Anna kuvasi näin:  

"Anna Sahlsten ja minä asumme kahdessa samassa huoneessa. .. Salon-
gimme on tunnettu hauskoista iltamista, jolloin soitetaan ja lauletaan, konver-
seerataan ja juodaan teetä." (26.12.1889)  
 

Anna auskultoi Berliinin valtion tyttökoulussa vuonna 1893. Hän palasi vielä uudel-
leen Berliiniin ja Pariisin vuonna 1900 valtion stipendin turvin. Tukholmaan hän teki 
opintomatkan vuonna 1906. (Opettajien…) 
 
 

Aikuisikä 
 
Anna vietti nuorena vilkasta seuraelämää ja osallistui Helsingin musiikillisiin huvituk-
siin yhdessä muiden musiikkielämän vaikuttajien kanssa. Hän oli aktiivisesti mukana 
aikakauden kulttuuririennoissa. Anna oli kaunis nainen, tarmokas, älykäs ja jo nuore-
na maailmaa nähnyt. Pariisista tultuaan Annassa oli epäilemättä maailmannaisen 
glamouria. Eelis Gulinin mukaan Annassa yhdistyivät suvun musikaalinen perinne ja 
suuren maailman grande dame. Kaarlo Bergbomin kerrotaankin sanoneen, ettei Hel-
singissä kaivattu enää muotilehtiä, kun Anna Sarlinin asusta saattoi päätellä muodin 
kulloisenkin vaiheen. (Elämänkertoja.., 1976) 
 
Huhujen mukaan Anna seurusteli nuorena jonkin aikaa Juhani Ahon kanssa. Hän on 
itse todennut Berliinissä opiskelunsa ajasta luotto-oppilaalleen Helmi Korpiselle, että 
"Jaa, se oli silloin ja sitä aikaa, kun me Juhani Ahon kanssa friiattiin" (Erkinaro). Hei-
dän seurustelustaan Berliinissä ei ole tarkempia tietoja, Pariisissa Aho ja Anna Sarlin 
oleskelivat kylläkin samanaikaisesti syystalvella 1889.  Eelis Gulinin mukaan Anna 
joka tapauksessa näkyi "kokeneen miehistä jotakin sellaista, mikä jyrkästi poikkesi 
hänen pietistisessä kodissa saamastaan elämänkäsityksestä." (Elämänkertoja.., 
1976) 
 
Annan nuoruusvuosina kirjoittamista runoista välittyy kuva intohimoisesti ja epätoi-
voisesti rakastuneesta nuoresta naisesta. Yksin eläminen ei välttämättä ollut tarkoi-
tuksellisesti valittu ratkaisu:  
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Sua yksin muistelen 
Aamukoitteen rustotessa,  
Päivän kirkkaan hohtaessa,  
Pilvi taivaan uhatesssa,  
Sua yksin muistelen. 
Myrskyn tuiman pauhatessa,  
Tuulen vienon huokuessa,  
Luonnon armaan kuiskatessa,  
Sua yksin muistelen 
 

 Mielialoja 
Miks aina oot sä mulla mielessäin 
Miks yhä asuavatkin syömmessäin 
Ja niinkuin sisimmällä sielussain. 
Miks päivän oot sä myötä työssäin 
Sä yhä aina läsnä yössäin 
Sä kaikkialla seuraat myötäin. 
Sä kun oot sielu omaa sieluain, 
Sä henki samaa elon henkeä 
Sun sydämesi yhtä kanssa syömeni. 
 

Olkoon syynä onnettomat romanssit tai ei, Anna ei mennyt koskaan naimisiin. Avio-
liittoon Anna suhtautui kriittisesti, hän piti sitä vakavana esteenä naisen omalle uralle 
ja työlle. Oppilaalleen Helmi Korpiselle (myöhemmin Erkinaro) Anna totesi kuultuaan 
tämän menneen kihloihin: 

"En olisi koskaan uskonut teidän olevan niin tyhmän, että menette kihloihin. 
Olin ajatellut teitä manttelini perijäksi".   

 
Annan elämä oli kuitenkin hyvin vilkasta ja sosiaalista ilman avioliittoakin. Hänellä oli 
ympärillään oppilaansa, kollegat ja laaja suku. Anna olikin hyvin sukurakas. Annan 
Uudenmaankadun kotiin kokoontui Annan-päiville ja muulloinkin laajalti sukua. Anna 
vieraili loma-aikoina usein veljensä John Juliuksen perheissä, jolloin soitettiin ja lau-
lettiin innokkaasti. Myös sisarensa Berthan perheessä Anna vieraili. Annan luona 
asui moneen otteeseen sukulaisia, sekä nuorempaa sukupolvea että myös omia 
sisaruksia. Jonkin aikaa Annan luona asuivat myös hänen vanhempi sisarensa Ida 
(1853-1933) ja 1910-luvulla pitkähköjä aikoja veli, perheen "musta lammas" Alfred 
Bernhard Sarlin (1860-1919).    
 
Sisarustensa lapsia Anna koetti monin tavoin hoitaa. Eelis Gulinin mukaan hän tuli 
paremmin toimeen poikien kuin tyttöjen kanssa. Annan kodissa asui samalla kertaa 
vuoden 1910 vaiheilla joskus kuusikin sisaren- tai veljenpoikaa, tyttöjä ei Anna-tädin 
luokse mahtunut. Ison talouden hoitaminen ei aina ollut mutkatonta, Annan hermot 
kiristyivät kuulemma kotiapulaisten kanssa talousasioiden sopimisesta lopulta niin, 
että Anna kirjoitti apulaisille lapuilla määräyksensä.   
 
Vuodesta 1906 alkaen Annan luona asui hänen veljenpoikansa Berndt Sarlin, joka oli 
Annan suosikki. Anna kannusti lahjakasta Berndtiä aloittamaan sävellystyön. Berndt, 
joka tunnetaan paremmin taiteilijanimeltään R Raala, sävelsi Annan innoittamana 
lukuisia lasten- ja joululauluja sekä nais- ja sekakuorolauluja. Anna ja Berndt tekivät 
paljon yhteistyötä etenkin 1910-luvulla. Heidän yhdessä toimittamansa ja julkaise-
mansa lauluvihkoset saivat vuosisadan alkupuolella suuren suosion ja laajan levikin. 
 
1910-luvulla Anna oli jo jättänyt huvittelut taakseen. Ison viiden huoneen asunnon 
hankinta oli pakottanut säästäväiseen elämään. Myöhemmässä vaiheessa Anna 
pystyi ostamaan itselleen kesäpaikaksi Järvenpäästä Tyynelä-nimisen huvilan. Tä-
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män hän kuitenkin myöhemmin joutui myymään. Tilalle hän osti toisen Tyynelän Val-
kealan läheltä Kaipiaisista. (Elämänkertoja.., 1976) 
 
 

Laulunopettajana ja musiikkipedagogina 
 

Helsingin Suomalainen tyttökoulu   
 
Helsingin Suomalainen Tyttökoulu, jota sisarukset Anna ja Bertha kävivät, oli perus-
tettu v. 1869, Jyväskylän Tyttökoulun jälkeen toisena suomenkielisenä tytöille tarkoi-
tettuna oppikouluna. Koulu perustettiin yksityiskouluna, mutta otettiin valtiolle vuonna 
1886. Se oli aluksi seitsenvuotinen, joista kaksi ensimmäistä luokkaa oli varsinaisesti 
valmistavia luokkia. Vuodesta 1874 lähtien valmistaville luokille otettiin myös poikia 
saamaan opetusta oppikouluun pyrkimistä varten. Kun koulu siirtyi valtiolle, sinne ei 
enää otettu poikia. Sarlinin sisarusten kouluaikana oppilaita oli vähän yli sata, oppi-
lasmäärä kasvoi huomattavasti 1900-luvulle tultaessa. Koulun johtajattarena toimi 
vuodesta 1875 alkaen Ottilia Stenbäck. Opetusaineina oli luonnontieteitä ja yhteis-
kuntatieteitä, matematiikkaa, vieraita kieliä ja laulua. Myöhemmin koulusta tuli viisi-
luokkainen, pääsyvaatimuksena oli 11 vuoden ikä.   
Tyttökoulun Jatko-opisto, jonka tarkoituksena oli kouluttaa suomenkielisille tyttökou-
luille opettajia, perustettiin v.1881. Myös se siirtyi valtiolle 1886. Pääsyvaatimuksena 
Jatko-opistoon oli 17 vuoden ikä ja päästötodistus jostain korkeammasta tyttökoulus-
ta. Opistossa toiminnan ideana oli oppiaineitten vapaa valinta ja työn keskittäminen 
muutamiin pääaineisiin. Jatko-opistossa opiskelu oli vapaampaa kuin koulussa, se 
olikin koulun ja yliopiston välimuoto. Opetussuunnitelma oli painottunut humanistisiin 
aineisiin, olihan opisto perustettu paitsi opettajattarien valmistusta myös "yleistä nais-
sivistystä varten". Jatkoluokkien oppilaat harjoittelivat opettamista tyttökoulun valmis-
tavilla luokilla. Niissä opetussuunnitelma vastasi kansakoulujen ohjelmaa mm. siinä 
mielessä, että laulua ja käsitöitä oli varsin paljon. (Ahonen, 1996) 
 
Vuonna 1919 tyttökoulusta ja sen jatkoluokista muodostettiin Helsingin Suomalainen 
Tyttölyseo (vuodesta 1934 alkaen Tyttönormaalilyseo). Helsingin Suomalainen Tyttö-
koulu ja sen jatkoluokat olivat pääkaupungin harvalukuisten suomenmielisten suosi-
ossa. Sen oppilaita olivat mm. Maila Talvio, Aino Kallas, Helmi Krohn, L. Onerva, 
Aino Ackte ja Alma Kuula. Opettajista monet olivat pitkään alalla toimineita. Nuoria 
opettajia saatiin kouluun, kun Jatko-opistosta itsestään valmistui opettajia, kuten  
Anna Sarlin. Jatkoluokkien opettajia pidettiin aikakautensa parhaina opettajina.  
(Tuulio, 1963 ja Tyttönormaalilyseon matrikkeli I ja II, 1959-60) 
 
 

Musiikinopetuksesta kouluissa 
 
Kun Anna valmistui musiikinopettajaksi, koulujen musiikinopetus oli käymisvaihees-
sa. 1800-luvulla laulunopetuksen tilanne oli ollut kouluissa heikko, eikä taiteen osuut-
ta kasvatuksessa huomioitu. Cygnaeuksen ansiosta vuonna 1866 musiikki julistettiin 
muiden opetusaineiden vertaisena kansakoulun pakolliseksi oppiaineeksi. (Taipale, 
1916) Aina 1870-80-luvuille asti laulunopetuksessa oli kuitenkin suuri paino virsilau-
lulla. 1800-luvun loppupuolella tapahtui ajattelussa käänne. Laulun asemaa opetuk-
sessa kehitettiin ja kouluissa alettiin laulaa myös maallisia lauluja (Piha, 1958). Lau-
luvalikoimakin monipuolistui, kun 1800-luvun lopulla kansallisen heräämisen myötä 
syntyi suomenkielinen laulurunous, ja nuottien kustantaminen vilkastui (Pajamo, 
1976). Tavoitteeksi tuli korvakuulolta opettamisen sijaan sävelkorvan kehittäminen ja 
nuoteista laulamisen opettaminen. Opetusmenetelmät uudistuivat ja otettiin käyttöön 
ns. kaavametodit.  
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Laulunopettajana Helsingissä   
 
Anna Sarlin teki pitkän elämäntyönsä entisen koulunsa musiikinopettajana. Hän toimi 
Helsingin Suomalaisessa Tyttökoulussa ja sen Jatko-opistossa ensin tuntiopettajana 
vuosina 1886-88, ja sen jälkeen vakituisena laulunopettajana aina vuoteen 1930 asti. 
Vuodesta 1893 alkaen hän työskenteli myös suomenkielisten kansakoulujen laulun-
opettajana Annankadun, Lapinlahdenkadun, Snellmaninkadun ja Töölön kansakou-
luissa sekä ruotsinkielisissä kansakouluissa. Myöhemmin hän opetti lisäksi Helsingin 
tyttölukiossa ja Helsingin toisessa suomalaisessa tyttökoulussa (Opettajien…). Ope-
tustyötä Annalla oli tavattoman paljon, jopa 52 tuntia viikossa. Koska opetusta oli eri 
kouluissa, tuntien suuresta määrästä tuli luonnollisesti melkoisia käytännön ongel-
mia. Anna ratkaisi asian tilaamalla ajurin valmiiksi odottamaan koulun ulkopuolelle, 
jolloin hän ajurilla ajaen saattoi 10 minuutin välitunnin aikana kiitää koulusta toiseen. 
(Erkinaro) 
 
Anna Sarlin opetti myös Tyttökoulun jatkoluokilla opiskelevia tulevia opettajia. Lau-
lunopetuksen auskultoiminen tapahtui hänen johdollaan. Annan maine oli niin suuri, 
että opettajakokelaita tuli auskultoimaan hänen tunneilleen myös ulkomailta, Norjas-
ta, Tanskasta ja Amerikasta asti. Auskultoivia opiskelijoita oli vuosittain useita kym-
meniä. Tunnit olivat huolella ja taidolla valmisteltuja, niin että opetus vei sekä oppilaat 
että auskultantit mukanaan. (Erkinaro) 
 
Annan tavoitteena oli opettaa oppilaita laulamaan suoraan nuoteista ja eri äänissä. 
Tunneilla hän ei itse juurikaan laulanut. Tunnin alussa kuultiin aina joku mielenkiin-
toinen esitys, josta kävi ilmi, mitä tunnilla tullaan oppimaan. Anna oli etevä pianon-
soittaja ja hän elävöitti usein tunteja pianonsoitolla. Myös musiikinteorian alkeita  
Anna opetti soittamalla oppilaille tuttuja ja vieraita lauluja urkuharmonilla. Anna johti 
koulujen kuoroja ja konsertoi yhdessä kuorojen kanssa. Etenkin Tyttökoulussa kou-
lun kuorolla oli tärkeä osa koulun juhlissa. Yksi suurimmista voimanponnistuksista oli 
Tyttökoulun 50-vuotisjuhlat 24.10.1919. Juhlaan Anna harjoitutti nopealla ajalla 400-
henkisen oppilaskuoron, joka esitti kaksi Mikael Nybergin tilaisuutta varten säveltä-
mää juhlakantaattia.   
 
Anna oli tyttökoulun monien oppilaspolvien tuntema laulunopettaja, "Sassu". Maila 
Talvion elämänkerrassa kuvataan Anna Sarlinia, joka oli vajaa kymmenen vuotta 
oppilastaan vanhempi, näkemisen arvoiseksi: nuorella Anna Sarlinilla oli kauniit pu-
vut ja upeat kampaukset (Tuulio, 1963). Toinen entinen oppilas (Lempi Pylvänäinen) 
muistelee opettajaansa näin:  
 "Ajan tavan mukaan oli opettaja Anna Sarlinilla pitkät, aivan maata viistävät 

hameenhelmat. Hiukset oli kammattu pään ympäri koholleen kauniimmin kuin 
kenelläkään toisella opettajalla ja hatussa oli suuri strutsin sulka! Hän oli mei-
dän oppilaiden mielestä komea, kaunis nainen. Useimmat meistä kunnioittivat 
ja ihailivat häntä, eivätkä sitä häirinneet mitkään "takapuheet." (Elämänkerto-
ja.., 1976)  

 
Opettajana Anna Sarlinia kuvataan iloiseksi ja ystävälliseksi. Kurinpitoa ei Annan 
tunneilla tarvittu. Hän oli persoonallisuus, jonka astuessa luokkaan kaikki hiljentyivät. 
Anna oli pidetty opettaja, joskin varsinkin vanhemmalla iällä aika omapäinen. Laulaja-
tar Irja Aholainen (s. 1904) kertoo muistelmissaan hauskan tapauksen tyttökoulun 
laulunopettajastaan. Aholainen oli aloittanut oppikoulun Pietarissa, jolloin hänellä oli 
laulussa aina ollut 10. Muutettuaan Helsinkiin Irja Aholainen sai laulun numerokseen 
7 ilman, että opettaja kuuli lainkaan tytön laulua. Irja Aholainen loukkaantui tästä niin, 
ettei suostunut päästämään ääntäkään Annan tunneilla, ja niin hän joutui pitämään 
seitsikkonsa koko kouluajan. Ollessaan myöhemmin oopperan solistina Irja sattui 
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Anna Sarlinin kanssa samaan bussiin. Opettaja kyseli kuulumisia entiseltä oppilaal-
taan, joka oli vaihtanut kouluaikana käyttämänsä etunimen Aunen Irjaksi. Irja vastasi:  

- Olen Suomalaisessa Oopperassa. 
- Ai kuorossako? 
- Ei, kyllä minä olen solistina. 
- Alttoko? 
- Ei, vaan sopraano. 
Anna Sarlinin oli juuri jäätävä bussista, ja hän nousi paikaltaan, mutta kääntyi 
vielä kysymään kovalla äänellä: 
- Tuleeko g? 
- Tulee. 
- Tuleeko a? 
- Tulee. 
Vielä astumaisillaan ulos hän huusi oven suusta: 
- Tuleeko h? 
- Kyllä! 

Jälkeenpäin Irja Aholainen sai usein herttaisia terveisiä Anna Sarlinilta, joka tuntui 
suurella ilolla seuraavan entisen mykän oppilaansa vaiheita (Suomalaisia.., 1958). 
 
Annan 50-vuotispäivän johdosta marraskuussa 1912 Suomalaisen tyttökoulun oppi-
laat pitivät tyttökoululla juhlan, jossa esitettiin Annalle omistettu tohtori Ilmari Krohnin 
sävellys Sävelten maille säveltäjän johdolla. Teksti oli tyttökoulun entisen oppilaan 
Aune Krohnin: 

 Sävelten maille johdit sä meitä, kuljetit sointujen kukkaisteitä, aukeni maailmat 
uudet./  

 Outo ol ensin lapsosen mieli, outoa tajuta sointujen kieli, neuvoit, viittoja laa-
dit./  

 Särkyvi sulku, särkyvi kaksi, puhkesi, puhkesi valtavammaksi, rintamme teljet-
ty laulu./  

 Lauloimme ilmi untemme kerkät, toivehet hennot, tuntehet herkät, riemut ja 
murheen tuskat./  
Lauloimme koitosta kevähän nuoren, armaudesta metsän ja vuoren, päilystä 
suvisen järven./  
Lauloimme ilmi nuorten uskon, koittohon kirkkahan aamuruskon, nousuun va-
loisan päivän./ 

 Lauloimme Suomesta isien maasta, lauloimme Luojasta laupiaasta, voitosta 
toden ja parhaan./  
Sävelten maille johdatit meitä, kuljetit sointujen kukkaisteitä, kiitos, johtaja sul-
le! (Krohn, 1912) 

 
 

Laulun ja musiikin oppikirjojen tekijä 
 
Vuosisadan vaihteessa tavoitteeksi tuli yhdistää musiikinopetuksessa vallalla olleita 
erilaisia pedagogiikkanäkemyksiä. Ongelmana oli sopivan opetusaineiston puute. 
Musiikinteorian oppikirjoja pidettiin liian vaikeina tai hankalina käyttää, myöskään 
koululaisille sopivia laulukirjoja ei ollut. Näiden ongelmien korjaamiseksi Helsingissä 
vuonna 1909 pidetyssä laulunopettajien yleisessä kokouksessa asetettiin toimikunta. 
Sen työn tuloksena syntyi vuonna 1913 Ilmari Krohnin, Anna Sarlinin ja muutamien 
muiden toimittama teos Koulujen laululipas. Kirjassa oli runsaasti lauluja ja myös 
musiikkiopillista tietoa. Sitä käytettiin pitkään koulujen musiikinopetuksessa (Piha, 
1958). 
 
Anna Sarlin oli omana aikanaan uraauurtava laulunopettaja ja musiikkikasvattaja. 
Käytännön opettajatyö ja siinä havaitut puutteet opetusaineistossa saivat Anna  
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Sarlinin ryhtymään oppikirjojen tekijäksi. Hän tarvitsi omaa opetusmenetelmää  
selventäviä ja tukevia lauluoppaita ja laulukirjoja. Vuonna 1914 Anna Sarlin julkaisi 
vihkosarjan Laulunopetustaulukkeita sekä 1920-luvulla kolmiosaisen Asteikkoharjoi-
tuksia. Vuonna 1921 ilmestyi Anna Sarlinin teos Pieni opas musiikin alkeiden opetus-
ta varten. Kirjasessa selitettiin lyhyesti ja täsmällisesti musiikin teorian alkeet. Kaikis-
ta edellä mainituista teoksista otettiin useita uusia painoksia, ja niitä käytettiin koulu-
jen musiikinopetuksessa laajalti. 
 
Berndt Sarlinin kanssa Anna julkaisi lukuisia laulukirjoja. Tunnetuimpia näistä oli vuo-
sina 1912-13 ilmestynyt Berndtin säveltämiä koululauluja sisältävä 20-osainen sarja 
Laululeivonen. Jokaisessa vihkossa oli kymmenen laulua samassa sävellajissa. Vih-
kot etenivät helpommista vaikeampiin sävellajeihin. Vihkoista otettiin useita uusia 
painoksia 1930-luvulle saakka. Berndt Sarlinin säveltämiä lauluja oli myös Annan 
toimittamissa kirjasissa Uusia laululeikkejä reippaille tytöille ja pojille, Uusia kolmiää-
nisiä lauluja Suomen nuorisolle ja Mars, mars! 7 laululeikkiä koteja ja kouluja varten. 
Muita Anna Sarlinin kokoamia ja toimittamia laulukirjoja olivat mm. kirjaset Joululau-
luja, Kuusen ympärillä, Keltavuokko ja Valkovuokko. 
 
Anna Sarlin seurasi aktiivisesti ulkomaisia alan lehtiä, ja otti osaa julkiseen laulun-
opetuskeskusteluun. Tätä osoittaa mm hänen Uusi Säveletär -lehteen v.1916 kirjoit-
tamansa artikkeli. Siinä hän kertoo Tukholmassa tehdystä tutkimuksesta, jossa oli 
selvitelty lasten luontaista äänirekisteriä ja äänialaa sekä laulunopetuksen haitallisia 
ja hyödyllisiä vaikutuksia näihin (Sarlin, 1916). 
 
 

Laulajattarena ja kuoronjohtajana 
 

Helsingin konserttielämää vuosisadan vaihteessa 
 
Musiikkielämä Helsingissä 1800-luvun lopulla oli kaupungin väkimäärään suhteutet-
tuna erittäin vilkasta. Asukkaita Helsingissä oli v.1890 alle 60 000. Konsertteja loka-
marraskuulla ja helmi-maaliskuulla pidettiin viikoittain useita. Kaupungissa vieraili 
ulkomaisia solisteja, joista jotkut olivat maailmankuuluja. Konserttien ja iltamien jär-
jestäjinä olivat mm. Helsingin Orkesteriyhdistys, Helsingin Työväenyhdistys, Suoma-
lainen Seura, Suomen Naisyhdistys, Helsingin Musiikkiyhdistys, ammattiyhdistykset 
sekä mitä moninaisimmat ja erikoisimmat hyväntekeväisyysyhdistykset, kuten Yhdis-
tys puita köyhille. Myös kaupungin lukuisat raittiusyhdistykset (Rauha, Koitto, Eos, 
Kilpi, Tähti, Valo jne.) olivat aktiivisia musiikkitilaisuuksien järjestäjiä. Konserttien 
sisältö vaihteli järjestäjien mukaan. Orkesteriyhdistys ja Työväenyhdistys järjestivät 
sinfoniakonsertteja, hengellisiä konsertteja ja helppotajuisia konsertteja ja yhdistykset 
puolestaan iltamia, joita kutsuttiin milloin soitannollisiksi iltamiksi, teeiltamiksi, perheil-
tamiksi, nuorisoiltamiksi jne. Musiikkiesitysten lisäksi niissä oli muuna ohjelmana mm. 
lausuntaa, näytelmä tai tanssia.   
 
Konserteista ilmoitettiin moneen kertaan sanomalehdissä ja ilmoitukset oli laadittu 
hyvin houkutteleviksi. Konserttikappaleiden nimet, säveltäjät ja esittäjät kerrottiin 
ilmoituksissa ja saatettiin myös sanoa, että "konserttiflyygeli on Steinwayn". Monet 
solistit järjestivät myös itse konsertteja, ja ilmoittivat tällöin, että "allekirjoittanut antaa 
neitien tai herrojen a ja b suosiollisella avustuksella konsertin". 
 
Konserttien ohjelmisto riippui konserttipaikasta ja oletetusta yleisöstä. Taidemusiikkia 
kuultiin Helsingissä paljon. Ohjelmistossa oli sekä kotimaisten että ulkomaisten sä-
veltäjien teoksia. Musiikin tyylisuunnista romantiikan ajan musiikki oli suosituinta. 
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Anna Sarlinin laulajattaren ura 
 
Annalla oli opettajakoulutuksensa lisäksi laulajattaren koulutus. Anna ei kuitenkaan 
konsertoinut paljoa julkisesti. Perhepiirissä ja suvun juhlissa hän mielellään lauloi, 
samoin koulun juhlissa. Annan serkku, laulajatar Dagmar Hagelberg-Raekallio kertoo 
muistelmissaan, että parhaassa nuoruuden kukoistuksessaan oleva Anna esitti 
Dagmarin sisaren häissä kesällä 1888 hääjoukon iloksi monta soololaulunumeroa 
(Hagelberg-Raekallio, 1934). Monet tyttökoulun oppilaat ovat muistelleet koulussa 
tammikuussa 1898 Sakari Topeliuksen 80-vuotispäivän kunniaksi vietettyä juhlaa, 
jossa Anna esitti Topeliuksen sanoihin tehtyjä lauluja. Suuri tapaus oli vuonna 1909 
Tyttökoulun johtajattaren Ottilia Stenbäckin 60-vuotisjuhlat, joiden ohjelmassa oli 
myös Annan laulua (Helsingin..,1919). 
 
Oma konsertti Annalla oli Helsingissä maaliskuussa 1891. Konsertissa laulajatarta 
säesti Ilmari Krohn, joka soitti myös soolokappaleita. Konsertin arvosteluissa tode-
taan, että laulajatar voitti yleisön suosion puolelleen jopa siinä määrin, että "konsertin 
nuoremman yleisönosan aploodit saivat häiritseviä dimensioita". Ihailua herätti Anna 
Sarlinin epätavallinen ääniala (hän oli matala altto) sekä äänen väri ja voima 
(Hufvudstadsbladet 18.3. 1891). Tallessa on myös ohjelma Forssan hotellissa 
3.6.1899 pidetystä konsertista, jonka Anna Sarlin antoi "Kansanvalistuksen hyväksi 
Tammelassa". Ohjelmassa oli mm. Merikannon, Mendelssohnin, Massenetin ja  
Mikael Nybergin lauluja. 
 
1800-luvun lopun sanomalehtien konsertti- ja iltamailmoituksia seuraamalla voi ha-
vaita, että Anna Sarlin esiintyi laulajattarena erilaisten yhdistysten järjestämissä tilai-
suuksissa. Anna esitti 1890-luvulla yksinlaulua mm. Ylioppilasten Kansantaloiltamis-
sa, Helsingin kansanopistokurssin rakennusrahaston hyväntekeväisyyskonsertissa, 
NMKY:n vuosijuhlassa, ja Sörnäisten työväenyhdistyksen vuosijuhlassa. 
 
 

Suomalainen naiskvartetti 
 
Anna Sarlin oli aktiivisesti mukana Suomalaisessa naiskvartetissa, joka vaikutti Suo-
messa vuosina 1891-93. Kvartetti oli maassamme ensimmäinen laatuaan. Ennen 
sen perustamista Helsingissä oli saatu kuulla naistrio Felicitasin esityksiä palokunnan 
juhlissa vuonna 1888, ja naiskvartetti Taccianan esityksiä Seurahuoneella vuonna 
1891. Tämän kvartetin musiikillisesta laadusta on vaikea sanoa mitään, mutta jotain 
ehkä kertoo tilaisuuksien luonteesta se, että kvartetin kanssa esiintyivät myös sam-
makko- ja sisiliskomatkijat Original Jove-Jonny.  
 
Suomalainen naiskvartetti syntyi vuonna 1891. Norjasta Suomeen muuttanut laulaja-
tar Sofie Bonnevie kääntyi tällöin Anna Sarlinin puoleen tarkoituksena naiskvartetin 
perustaminen (Hynen, 1933). Sofie Bonnevie (o.s. Strömer) oli Emmy Achten sisar, 
ja esiintynyt tämän kanssa 1870-luvulla Suomalaisessa oopperassa. Kvartettia vali-
tessa Sofie Bonnevie piti tärkeänä, että kaikki jäsenet olisivat koulutettuja laulajia. 
Sofie Bonnevie kirjoittaa myöhemmin, että oli vaikeaa löytää neljää koulutettua laula-
jatarta, joiden äänenvärit sointuisivat yhteen (Bonnevie, 1914). Arvostelijoiden mie-
lestä rouva Bonnevie kuitenkin tässä onnistui erinomaisesti. Kvartetin muiksi jäsenik-
si tulivat neidit Ellen Hirvinen ja Karin Hynen.    
 
Kvartetti harjoitteli tiiviisti keväällä 1891. Ensiesiintyminen otsikolla Helppotajuinen 
konsertti pidettiin Palokunnantalossa 24.5.1891. Seuraava konsertti oli Suomalaisen 
tyttökoulun juhlasalissa muutaman päivän kuluttua 27.5.1891. Konsertissa toimi 
säestäjänä Oskar Merikanto. Kesällä lähdettiin kiertueelle Tammisaaresta, ja jatket-
tiin laivalla rannikkoa pitkin Ouluun asti. Sieltä matka jatkui sisämaahan. Kaikkialla 
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kvartetti otettiin ystävällisesti vastaan, ja yleisösuosio oli erittäin hyvä. Seuraavana 
kesänä kvartetti esiintyi menestyksellä mm. Turun laulujuhlilla. Marraskuussa 1892 
kvartetti matkasi Eestiin, esiintymisiä oli ainakin Tallinnassa ja Tartossa.  
 
Kvartetin ohjelmisto oli alkuaikoina pääasiassa norjalaisia tai kotimaisia sävellyksiä, 
jotka olivat joko alunperin naiskvartetille sävellettyjä tai erikoisesti Suomen naiskvar-
tettia varten sovitettuja. Säveltäjiä olivat mm. Krohn, Kajanus, Wegelius. Myöhemmin 
ohjelmistoon tuli kansanlaulusovituksia ja lähinnä romantiikan ajan lauluja ja laulu-
sarjoja, kuten Brahmsia. 
 
Kvartetti sai erittäin hyviä arvosteluja. Erityisesti kehuttiin sen ehdotonta puhtautta, 
"joka ei petä vaikeimmissakaan tehtävissä". Anna Sarlinin laulusta sanotaan arvoste-
luissa mm. seuraavaa:  

"Omituisen sulon antaa laulukunnan esityksille neiti Sarlinin syvä, mehevä 
toinen altto, jonka voimaa laulajatar kuitenkin täydellisesti hallitsee ja hillitsee 
toisten äänien kustannukselle käymästä." 
 "Harvoin saapi kuulla neliäänistä laulua, jossa eri äänet niin tasaisesti ja su-
loisesti sointuvat yhteen. Naiskvartettien heikoin puoli on tavallisesti toinen 
alttoääni, koska sen täytyy olla niin matalalle sävellettynä, että usein naisää-
nen varat eivät riitä alhaisimpia kohtia kyllin selvästi ja sointuisasti esittämään. 
Neiti Sarlin toisena alttona suoritti kumminkin tehtävänsä erittäin hyvästi. Hä-
nen äänensä kuului sointuisana ja selvänä vaikeimmissakin kohdissa."    
"Anna Sarlinilla oli syvä ja komea ääni, jota hän käyttää tositaiteilijan tyynellä 
maltillisuudella, jos tosin sen ohessa elävällä tunteellisuudella". 

 
Suomalainen naiskvartetti esiintyi vielä talvella 1893 ainakin Tampereella ja Helsin-
gissä. Syksyllä 1893 oli tarkoitus järjestää isompi kiertue mahdollisesti myös Viroon. 
Kvartetti kuitenkin hajosi, kun 1. sopraano Ellen Hirvinen muiden laulajien järkytyk-
seksi päätti hengellisistä syistä johtuen lopettaa maallisen musiikin laulamisen. Hä-
nen tilalleen ei tahdottu ottaa uutta laulajaa (Bonnevie, 1914). 
 
 

Naiskuoro Wuokkoset 
 
Vuosisadan vaihteen jälkeen Anna Sarlin ei paljoakaan laulanut yksin. 1900-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä hän keskittyi kuoronjohtajan tehtäviin. Anna Sarlinin 
johtamasta Naiskuoro Wuokkosista tuli naiskuorolaulun uranuurtaja. Kuoro toimi ai-
kana, jolloin ei Suomessa ei ollut montaa naiskuoroa.  
 
Naiskuoro Wuokkoset oli toiminut ilman johtajaa vapaana kuorona muutamia vuosia. 
Se siirtyi Raittiusyhdistys Koiton naiskuoroksi vuonna 1900, jolloin Anna Sarlin alkoi 
toimia kuoron johtajana. Kuorossa oli 15-20 jäsentä ja se oli "koottu työväen luok-
kaan kuuluvista nuorista naisista ". Tämän kuoron sanotaan tuoneen "paljon valkeut-
ta sen ajan kansansäädyn elämän harmauteen". (Hynen, 1933)  Kuoron harjoituksia 
pidettiin useasti johtajan kotona. Kuorolaiset harjoittelivat uuden johtajansa kanssa 
ahkerasti. Wuokkosten vaiheista kertoo eräs kuorolainen näin: 
 "Me emme voineet uneksiakaan, että saisimme niin etevän johtajan kuin neiti 

Sarlin on. Nyt alkoi tosi työ. Entinen oli vaan ollut leikkiä sen rinnalla. Olimme 
äärettömän ihastuneita rakkaaseen johtajaamme. Oikein kaipauksella odo-
timme harjoitusiltoja." (Koiton.., 1902).  

 
Wuokkoset konsertoivat ahkerasti. Joka kaudella pidettiin monta konserttia tai lauluil-
taa. Kuorolla oli esiintymisiä Helsingin lisäksi mm. Porvoossa, Turussa, Hyvinkäällä, 
Lahdessa ja Vaasassa. Kuoro vieraili vuonna 1902 myös Tukholmassa raittiuskong-
ressissa saaden esityksistään kiittävät arvostelut (Puoli.., 1933). Kuoron konsertteja 
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kutsuttiin usein Wuokkosten laulajaisiksi, joissa kuorolaulun lisäksi saattoi muuna 
ohjelmana olla kertomus, lausuntaa tai viulunsoittoa sekä soololaulua, jota esitti 
usein Anna itse. Konsertteja saatettiin pitää myös puutetta kärsivien perheiden  
hyväksi. 
 
Wuokkosten konsertit olivat hyvin suosittuja, kuoro sai helposti suuren salin täyteen 
innokasta yleisöä. Konserttien arvostelut olivat yleensä kiittäviä, kuoroa kehuttiin 
hyvin harjoitetuksi ja esityksiä lennokkaiksi. Yhteislaulun mainitaan olleen tasaista ja 
äänten kirkkaita. Tyypillinen arvostelu on seuraava Lahden lehden kommentti mar-
raskuulta 1908:  
 "Emme ole tottuneet suuria toivomaan naiskuorolta, mutta nyt Wuokkoset 

osoittivat, miten pitkälle silläkin taholla voidaan päästä". 
 
Kuoron ohjelmistossa oli kansanlaulusovituksia sekä kotimaisia ja ulkomaisia nais-
kuorolauluja, säveltäjinä mm. Wegelius, Kotilainen, Merikanto, Sibelius, Järnefelt, 
Schubert ja Mendelssohn. Koska naiskuoroille oli kuitenkin vähän valmista ohjelmis-
toa olemassa, Anna käytti musiikkisuhteitaan hyväkseen hankkiessaan kuorolle uutta 
ohjelmistoa. Kymmenvuotisjuhlassaan vuonna 1910 kuoro esitti useita silleomistettu-
ja teoksia, mm. Ilmari Krohnin Huhtikuun päivä, A. Lindellin Mitä varrotte ja Hiljaa 
sekä R. Raalan Tuulikki, tytär Tapion.  Kansanvalistusseuran nuottijulkaisusarjassa 
Naisäänisiä lauluja ilmestyi vuonna 1911 oma osa Wuokkosten lauluja, naiskuoro 
Wuokkosille sävellettyjä ja sovitettuja naisäänisiä lauluja, jossa oli kuusi kuorolle sä-
vellettyä laulua, säveltäjinä mm. Oskar Merikanto, Otto Kotilainen ja Robert Kajanus. 
 
Vuonna 1909 kuoro erosi Raittiusyhdistys Koitosta ja liittyi Kansanopistoseuraan. 
Syynä oli raittiusyhdistyksen vaatimien konserttien liian suuri määrä: Wuokkoset oli 
esiintynyt yhden helmikuun aikana peräti 30 kertaa (Holvi).  Anna Sarlin toimi kuoron 
johtajana vuoteen 1912 asti. Sodan puhjettua Wuokkosten toiminta loppui. 
 
 

Musiikin aatteellinen työ 
 

Yhdistystoiminta ja luottamustehtävät 
 
Anna Sarlin oli aktiivinen myös musiikin alan yhdistystoiminnassa. Hän osallistui 
useiden komiteoiden, mm. laulukirjakomitean työhön. Hän oli perustamassa Suomen 
laulunopettajayhdistystä, ja toimi myös sen ensimmäisessä johtokunnassa rahaston-
hoitajana vuosina 1909-10. Anna oli vuonna 1910 harjoitusaineiden opettajien yhtei-
sessä toimikunnassa. Tämä toimikunta jätti keisarille anomuksen harjoitusaineiden 
opetuksen tarkoituksenmukaisemmasta järjestämisestä. Yhdessä Erkki Melartinin ja 
Emmy Achten kanssa Anna oli aktiivisesti puuhaamassa vuonna 1917 kirjelmää se-
naattiin laulun tuntimäärän lisäämiseksi oppikouluissa. Suomen Musiikkitieteelliseen 
Seuraan Anna liittyi vuonna 1918. Anna oli myös perustamassa Suomen kaikki mu-
siikinopettajat kokoavaa liittoa. Vuonna 1925 perustettiin Suomen musiikkipedago-
gien liitto, jonka hallituksessa Anna oli laulunopettajien yhdistyksen edustajana vuo-
desta 1925 vuoteen 1929 saakka.   
 
SULASOL:n (Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto) edeltäjänä oli vuonna 1922 perus-
tettu Suomen Kuoroliitto, jonka ensimmäiseen musiikkilautakuntaan Anna Sarlin valit-
tiin yhdessä mm. Heikki Klemetin ja Armas Maasalon kanssa. Musiikkilautakunnan 
tehtävänä oli antaa lausuntoja liiton kustannuksella julkaistaviksi aiotuista kuorosä-
vellyksistä. Anna toimi lautakunnassa vuosina 1922-25. Anna toimi myös naiskuoro-
jen johtajana ja palkintotuomarina Kansanopistoseuran järjestämissä yleisissä laulu-
juhlissa (mm. Mikkelissä vuonna 1923 ja Helsingissä vuonna 1931). 
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Anna oli hyvin suomenmielinen ja oli mukana monissa suomenkielisissä kulttuuri-
yhdistyksissä. Hän oli Suomalaisen kirjallisuuden seuran ja Suomalaisen Kansan-
valistusseuran jäsen. Annan toimeliaisuutta kuvastaa se, että hän milloin myi lippuja 
fennomaanein kulttuuriyhdistyksen, Suomalaisen seuran iltamiin, milloin otti vastaan 
voittoja Suomalaisen teatterin eläkerahaston hyväksi toimeenpannuissa arpajaisissa. 
 
Anna ei innostunut aatteellisesta musiikista. Ilmari Krohnin ja hänen puolisonsa Hilja 
Haahden perustamaan Kristilliseen taideseuraan Anna ei lähtenyt mukaan, vaikka 
hänellä varmaan oli oma uskonnollinen vakaumuksensa. Hän ihmetteli vain, mitä on 
kristillinen taide. Eikö kaikelta taiteelta ole vaadittava yhtä korkeata taiteellista tasoa? 
Tärkeänä Anna piti tutustumista klassiseen taiteeseen. Puolivillainen sivistyksellinen 
pintakiilto oli pahinta, mitä hän tiesi (Elämänkertoja,1976). 
 
 

Suhtautuminen työhön 
 
Anna Sarlin piti opettajantyötään tärkeänä ja haasteellisena. Hänen ajatuksensa mu-
siikinopetuksesta ovat edelleen hyvin ajankohtaisia. Musiikinopetusta ei pidä suunna-
ta vain musikaalisesti lahjakkaille, vaan kaikille oppilaille. Kukaan ei saanut jäädä 
pois hänen laulutunneiltaan sen vuoksi, ettei olisi kyennyt laulamaan. Kehittäen 
omaa opetusmenetelmäänsä Anna Sarlin saavuttikin erittäin hyviä tuloksia, jotka 
hämmästyttivät asiantuntijoita niin Suomessa kuin ulkomailla. 
 
Annalle oli tärkeää saada arvostusta työssään. Anna on kertonut sisarustenlapsilleen 
siitä, kuinka hän tunsi henkilökohtaisesti Sibeliuksen "Sibbenä" ja Robert Kajanuksen 
"älskade Robbenina". Sibeliuksen Anna kertoo sanoneen hänelle jonkun epäonnistu-
neen konsertin jälkeen, että "nyt meidän on yhä tehokkaammin pidettävä huoli kun-
non taiteesta" (Elämänkertoja.., 1976). Anna on kertonut myös oppilaalleen Helmi 
Korpiselle tapauksesta, jolloin hän oli Wuokkosten konsertin väliajalla seisonut Yliop-
pilastalon ulkoportailla yhdessä Jean Sibeliuksen ja Robert Kajanuksen kanssa. Täl-
löin Sibelius oli kääntynyt muiden puoleen sanoen: "Me Suomen musiikkipylväät" 
(Erkinaro). Virallista arvostusta Anna sai osakseen, kun Kouluhallitus myönsi hänelle 
50-vuotispäivänä vuonna 1912 rahalahjan ”runsaasta vaikutuksesta laulunopettajana 
ja johtajana". Suomen valtion Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansiomerkillä Anna 
palkittiin vuonna 1923 (Opettajien…). 
 
Vuonna 1930 Anna Sarlin erosi täysinpalvelleena laulunopettajan virastaan, mutta 
jatkoi opettamista vielä seuraavan lukuvuoden. Syksyllä 1932 Anna joutui sairaalaan, 
jossa hän kuoli 8.1.1933. Hänet siunattiin Helsingin Vanhassa kirkossa 14.1.1933 
juhlallisessa tilaisuudessa, jossa esiintyi suuri joukko hänen ystäviään ja entisiä oppi-
laitaan. Musiikkitieto-lehdessä tammikuussa 1933 olleessa muistokirjoituksessa to-
dettiin seuraavaa: 

"Hänessä poistui keskuudestamme henkilö, jolla on koulun laulunopetuksen 
saralla kenties suuremmat ansiot kuin kenelläkään toisella musiikinopettajal-
lamme. Anna Sarlinin erinomaisen pedagogisen kyvyn ansiosta saavutti tämä 
oppilaitos (= Tyttönormaalilyseo) laulunopetuksen alalla epävirallisen malli-
koulun aseman, jonka se on säilyttänyt tähän hetkeen asti".  
 

Suomen Musiikkilehdessä todettiin Annan kuoleman jälkeen näin: 
 "Hänessä sammui työn, toimen henki, hehkuva kuin harvoilla. Kun kuulee 

kuorojen laulavan täällä Helsingissä, täytyy sanoa, että Anna Sarlinilla on 
suuri osuus tässä suhteessa, tuhansiin nousee niiden luku, jotka hän on kou-
luttanut. Hänen henkensä tekee väsymättömästi työtä niissä nuorissa naisis-
sa, jotka laulavat kuorossa. Siinä on hänellä ollut suuri merkityksensä"  
(Hynen, 1933). 
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Anna Sarlinin omia ja kokoamia julkaisuja 
  

Anna Sarlinin omia julkaisuja 
 

 Sarlin, Anna: Asteikkoharjoituksia duurissa ja mollissa. Hämeenlinna, Tieto 1920. 
 4 pain. Synesis 1931. 
 5 pain. Synesis 1935. 

 Sarlin, Anna: Asteikkoharjoituksia. 2-3. Helsinki, Tieto 1923. Suomen ja ruotsin 
kielellä. 
 2 pain. Synesis 1926. 
 pain. Synesis 1928-29. 
 4 pain. Synesis 1935. 

 Sarlin, Anna: Laulunopetustaulukkeita. N:o 1-11. Helsinki, Tieto 1914. 
 Laulunopetustaulukkeita. N:o 12. Helsinki, Tieto 1914. 
 Laulunopetustaulukkeita. 12 havaintotaulua oppilaan käteen.   

2 pain. Helsinki, Tieto 1917. 
Laulunopetustaulukkeita. 12 havaintotaulua oppilaan käteen sekä asteikko-
harjoituksia. 4 pain. Helsinki, Tieto 1922. 
Uusi pain. Synesis 1925. 
Uusi pain. Synesis 1928. 

 Sarlin, Anna: Pieni opas musiikin alkeiden opetusta varten kansakouluissa. 1. 
Nykyisille ja entisille oppilaille omistettu. Hämeenlinna, Tieto 1921. 
 pain. 1922. 
 pain. Synesis 1925 (nimellä Pieni opas musiikin alkeiden opetusta varten 
 kouluissa) 
 pain. Synesis 1928. 
 pain. Synesis 1934. 

 
 

Anna Sarlinin kokoamia R. Raalan laulukirjoja 
 

 Raala, R: Lastuja. Uusia kolmiäänisiä lauluja Suomen nuorisolle. Toimitti Anna 
Sarlin. Helsinki, Valistus 1915. 

pain. 1921. 

 Raala, R: Laululeivonen. Järjestänyt Anna Sarlin. 1-20 vihko. Helsinki, Otava 
1912-13. 

Osat 1-10 ilmestyivät myös nimellä Raala, R: Laululeivonen. Kokoelma yksi- 
äänisiä koululauluja. Jyväskylä 1912. 
12-13, 16 vihko. 2 pain. 1920. 
3-4, 11, 13-15, 17-18, 20 vihko. Uusi pain. 1922-23. 
7, 12, 16, 19 vihko. 2 tai 3 pain. 1924. 
14, 16-18 vihko. Uusi pain. 1927. 
6, 13 vihko. 2 tai 4 pain. 1930. 

 Raala, R: Mars, mars! 7 laululeikkiä kouluja ja koteja varten. Koonnut Anna  
Sarlin. Nuorten tietoaarre n:o 3. Helsinki, Tieto 1919. 

 Raala, R: Uusia laululeikkejä reippaille tytöille ja pojille. Toimittanut Anna Sarlin. 
Helsinki, Valistus 1912.  
 pain. 1913. 
 pain. 1919. 
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Muita Anna Sarlinin toimittamia ja kokoamia laulukirjoja  
 
 Joululauluja. 1-3. Koonn. Anna Sarlin. Helsingissä Axel E. Lindgren 1898. 
 Joululauluja. 4-8 vihko. Koonn. Anna Sarlin. Helsinki Axel E. Lindgren 1911-14. 
 Joulun airut. 4. Yksi-, kaksi- ja kolmiäänisiä joululauluja. Säestyksellä sekä ilman 

säestystä. Kouluja ja koteja varten. Toim. Anna Sarlin. Helsinki, Synesis 1924. 
 Joulun airut. 5. Kaksitoista joululaulua. Toim. Anna Sarlin. Helsinki, Synesis, 

1927. 
 Keltavuokko. Kokoelma 3-äänisiä lauluja ja kansansävelmäsovituksia eri maista. 

Koonn. Anna Sarlin. Koulunuorison laulukirjasto, 3. Hämeenlinna, Tieto 1921. 
 2 pain. Synesis, 1924. 
 3 pain. Synesis, 1929. 
 Kotimaisia säveltäjiä. Kokoelma suomalaisia kuorosävellyksiä ja suomalaisia 

kansanlaulusovituksia. N:o 1-9. Koonn. Anna Sarlin. Helsinki, Tieto. 1914-15.  
 N:o 1-2, 2 pain. 1916. 

 Kotimaisia säveltäjiä Kokoelma suomalaisia kuorosävellyksiä sekä suomalaisia 
kansanlaulu-sovituksia. N:o 10-12, 15. Koonn. Anna Sarlin. Helsinki, Tieto 1916-
20.  
 N:o 10. Uusi pain. Synesis 1932. 

 Koulujen laululipas. Toim. Suomen yleisen laulunopettajakokouksen asettama 
toimikunta: Ilmari Krohn, Anna Sarlin, Edv. Hedman, Otto Andersson. 1:nen ja 
2:nen vihko. Porvoo 1913. 

 Kuusen ympärillä. Uusia kuusilauluja ja leikkejä. Toimittanut Anna Sarlin. 1-4. 
Helsinki 1911-14. 
 I-III. 2 pain. Helsinki, Valistus 1917. 

  3 p. Helsinki, Valistus 1920.  
 Lasten laulukirja. Toim. Anna Sarlin. Helsinki, Valistus 1911. 
 Naisäänisiä lauluja. 13-14 vihko: Vuokkosten lauluja. Naiskuoro ”Vuokkosille” 

sävellettyjä ja sovitettuja neliäänisiä lauluja. Koonnut Anna Sarlin. Jyväskylä 
1911.  
 pain. 1922. Kansanvalistusseuran nuottivarasto 77-78. 

 Neliäänisiä lauluja. Naiskuoroille. Kok. Anna Sarlin. Helsinki 1912. A. Apostolin 
kuorokirjasto n:o 33. 

 Rauhan maille. Koonn. Anna Sarlin. Kokoelma koraaleja, motetteja sekä 
haudoilla ja muistojuhlissa esitettäviksi sopivia sävellyksiä. 1-3 vihko. Helsinki 
1913. 

 Valkovuokko. Kokoelma kotimaisten säveltäjien lauluja 1-äänisinä. Koonn. Anna 
Sarlin. Koulunuorison laulukirjasto, 1. Hämeenlinna, Tieto 1922. 

 Warpunen. 1-4. Hämeenlinna, Tieto (ei vuosilukua). Järjesti Anna Sarlin. 
 
 

Muita julkaisuja 
 
 Adam, Adolphe Charles: Oi jouluyö. Toimittanut Anna Sarlin. Helsinki, Axel E. 

Lindgren, ei vuotta. Ruotsin ja suomen kielellä. 
 Forsten, Anna ja Anna Sarlin: Kuusen kuiskehia. Kokoelma uusia kotimaisia kol-

miäänisiä lauluja. Helsinki, Tieto 1919. 
 Sörensen, Th: Joululaulu. Yksinlaulu tai kolmiääninen kuoro pianon säestyksellä. 

Toimittanut Anna Sarlin. Helsinki, Tieto 1920. Ruotsin ja suomen kielellä. 
 pain. Synesis 1926.  

 
 



17 
 

Lähteet 
 

Viitatut lähteet 
 
Painamattomien lähteiden sulkeissa sijoituspaikka tai haltija. 
 
Ahonen, Sirkka ja Rantala, Jukka: Sata vuotta oppikoulua varten. Valmistava koulu 

1870-luvulta 1970-luvulle. Helsinki. Kirjayhtymä 1996. 
Amanda Sarlin. Muistokirjoitus. Käsikirjoitus. Ei vuosilukua. (Kansallisarkisto) 
Bonnevie, Sofie: Den första finska damkvartetten. Tidning för musik 1914:14-16, s. 

171-173. 
Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. Helsin-

ki. 1976. (Maija Saraste) 
Erkinaro, Helmi: Henkilökohtaisia muistoja Anna Sarlinista. Muistellut Helmi Erkinaro. 

Ei vuosilukua. (Maija Saraste) 
Godenhjelm, B.F: Suomalaisen naissivistyksen työmailta. Helsingin Suomalainen 

Tyttökoulu 1869-86 ja Suomalainen jatko-opisto 1881-1905. Porvoo. WSOY 
1912. 

Hagelberg-Raekallio, Dagmar: Kaiu Suomen laulu. Helsinki. Otava 1934.  
Helsingin Suomalainen Tyttökoulu 1869-1919. Helsinki 1919. 
Holvi, Irja: Wuokkosten vaiheet. Käsinkirjoitetut muistelot. Ei vuosilukua. (Maija 

Saraste) 
Hynen, Karin: Suomen naiskvartetti. Anna  Sarlin. Ajankuva-muistelma. Suomen 

Musiikkilehti 1933:2, s. 32-33. 
Koiton naisjaoston ja Helsingin palvelijataryhdistyksen joulualbumi vuonna 1902. 
Krohn, Ilmari: Sävelten maille. Käsikirjoitettu nuotti. 1912. (Maija Saraste) 
Opettajien nimikirja. Helsingin yhteisnormaalilyseo. (Kansallisarkisto) 
Pajamo, Reijo: Suomen koulujen laulunopetus vuosina 1843-1881. Helsinki. Acta 

musicologica Fennica 7. 1976. 
Piha, T. H: Musiikkikasvatuksen vaiheita. Helsinki. Valistus1958. 
Puoli vuosisataa raittiustyötä Helsingissä. Toim. Sulo K. Leino. Helsinki 1933. 
Ristiinan rovastin seitsemän vuosikymmentä: A. L. Gulin 1855-1925. Helsinki. WSOY 

1984. 
Sarlin, Anna: Koulu ja lasten äänivarojen pilaaminen. Uusi Säveletär 1916:2, s. 48-

49. 
Siukonen, Impi: Valkealan mailta. Kouvola. 1955. 
Suomalaisia musiikin taitajia. Esittävien säveltaiteilijoiden elämäkertoja. Helsinki. 

Fazerin musiikkikauppa 1958. 
Taipale, A.E: Kansakoulun laulunopetuksen vaiheista. Helsinki. Otava 1916. 
Tuulio, Tyyni: Maila Talvion vuosikymmenet. I osa. Porvoo. WSOY 1963. 
Tyttönormaalikoulun matrikkeli I. Tyyni Tuulio: Koulun historia1869-1919. HESTEO. 

Tampere 1959. 
Tyttönormaalilyseon matrikkeli II. Koulun opettajat ja oppilaat. HESTEO. Tampere 

1960. 
  
 
Muita lähteitä 
 
Anna Sarlinin kirjeet Anna Bährille (myöh. Stenbäck) v. 1877-1894 (Kansallisarkisto) 
Anna Sarlinin runoja. Käsikirjoitus. Ei vuosilukua. (Maija Saraste) 
Helsingin yhteisnormaalilyseon (ent. Helsingin Suomalainen Tyttökoulu) arkistoai-

neistoa (Kansallisarkisto) 
Laulunopettajayhdistyksen pöytäkirjat vuosilla 1909-1924 (Suomen Musiikinopetta-

jien Liitto ry) 
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Sarlin-suvun kirjeitä ja kirjekortteja 1850-luvulta 1900-luvun alkupuolelle (Kansal-
lisarkisto) 

Suomen ensimmäisen yleisen laulunopettajakokouksen keskustelut 8.-9.1.1909  
(Suomen Musiikinopettajien Liitto ry) 

Suomalainen naiskvartetti -leikekirja (Maija Saraste) 
Wuokkosten laulajaisten ohjelmat arvosteluineen (Maija Saraste) 
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Musiikkitieto 1933 
Suomen Musiikkilehti 1923-1933 
Säveletär 1906-1911, 1918 
Uusi Suometar 1885-1897 
Uusi Säveletär 1914-1917 
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