
 
 
 

Anna Lovisa Sarlin 1863 - 1933 
 
 
 
Anna Sarlin syntyi Tuusniemellä Pohjois-Savossa. Hänen isänsä oli kirkkoherra Bern-
hard Kristfried Sarlin ja äitinsä Amanda Kristina. Äiti kuoli vuonna 1868 vaikeiden näl-
kävuosien aiheuttaman puutteen ja kärsimysten jälkeen lavantautiin. Uusi äiti rovastin 
seitsemälle lapselle saatiin seuraavana vuonna, kun B K Sarlin avioitui kälynsä Klaran 
kanssa. 
 
Vuonna 1875 Sarlinien perhe muutti Valkealaan, jossa isä toimi rovastina. Vuonna 1891 
perhe muutti Mikkeliin, jossa B K Sarlin oli samaten rovastina. Klara Sarlin kuoli Mikke-
lissä Kenkäveronniemen pappilassa vuonna 1902, jonka jälkeen pappilassa emännöi 
perheen vanhin tytär Maria. Rovasti Sarlin kuoli vuonna 1906. 
 
Annan ensimmäisenä opettajana toimi vanhin sisarensa Maria. Vuoden 1877 kevätluku-
kautena Anna ja nuorempi sisarensa Bertha muuttiva Helsinkiin opiskellakseen Helsin-
gin Suomalaisessa Tyttökoulussa. Kouluaikana Anna vietti kesät kotona Valkealan pap-
pilassa. 
 
Tyttökoulun päätyttyä keväällä 1880 Anna ja Bertha palasivat kotiin. Opiskelun jatkami-
nen ei ollut itsestään selvää, vaikka Anna olikin ollut lähes koko kouluaikansa luokkansa 
paras oppilas.  Anna pääsi kuitenkin jatkamaan opiskelua koulun jaatkoluokille. Hän 
valmistui vuonna 1883 erinomaisin paperein.  
 
Anna Sarlin koulutti vuosien kuluessa itsensä perusteellisesti sekä Suomessa että ulko-
mailla. Valmistuttuaan jatkoluokilta opettajaksi Anna suoritti vuonna 1884 yliopistollisen 
yksityistutkinnon pedagogiikassa ja didaktiikassa. Laulunopettajanäytteet Anna suoritti 
vuonna 1884 Helsingissä ja yksinlaulua hän opiskeli Emmy Achten johdolla vuosina 
1883 - 1887. Samaan aikaan hän opiskeli myös pianonsoittoa.  Vuonna 1887 Anna suo-
ritti Helsingin yliopistossa kursseja musiikki- ja harmoniaopissa. 
 
Enonsa, Uudenkirkon kirkkoherrana vuosina 1884 - 1900 toimineen Herman Roschierin 
seurassa Anna pääsi vuonna 1884 Pariisiin opiskelemaan.  Pariisiin hän lähti uudestaan 
opiskelemaan laulua syksyllä 1889.  Anna auskultoi Berliinin valtion tyttökoulussa vuon-
na 1893. Hän palasi vielä uudelleen Berliiniin ja Pariisiin vuonna 1900 valtion stipendin 
turvin. Tukholmaan hän teki opintomatkan vuonna 1906. 
 
Anna Sarlin teki pitkän elämäntyönsä nimenomaan entisen koulunsa musiikinopettajana. 
Hän toimi Helsingin Suomalaisessa Tyttökoulussa ja sen Jatko-opistossa ensin tuntiopet-
tajana vuosina 1886 - 1888 ja sen jälkeen vakituisena laulunopettajana aina vuoteen 1930 
asti. Vuodesta 1893 alkaen hän työskenteli myös suomenkielisten kansakoulujen opetta-
jana Annankadun, Lapinlahdenkadun, Snellmaninkadun ja Töölön kansakouluissa sekä 
ruotsinkielisissä kansakouluissa. Myöhemmin hän opetti lisäksi Helsingin tyttölukiossa ja 



Helsingin toisessa suomalaisessa tyttökoulussa. Opetustyötä Annalla oli tavattoman pal-
jon, jopa 52 tuntia viikossa. 
 
Anna Sarlin opetti myös Tyttökoulun jatkoluokilla opiskelevia tulevia opettajia. Laulun-
opetuksen auskultoiminen tapahtui hänen johdollaan. Tunnit olivat huolella ja taidolla 
valmisteltuja niin, että opetus vei sekä oppilaat että aukultantit mukanaan. Anna oli tyt-
tökoulun monien opilaspolvien tuntema laulunopettaja, "Sassu". Opettajana anna Sarli-
nia kuvataan iloiseksi ja ystävälliseksi. Kurinpitoa ei annan tunneilla tarvittu. 
 
Anna Sarlin oli omana aikanaan uraauurtava laulunopettaja ja musiikkikasvattaja. Käy-
tännön opettajatyö ja siinä havaitut puutteet opetusaineistossa saivat Anna Sarlinin ryh-
tymään oppikirjoijen tekijäksi. Hän tarvitsi omaan opetusmenetelmää selventäviä ja tu-
kevia lauluoppaita ja laulukirjoja. Anna Sarlin julkaisi vuonna 1914 vihkosarjan "Laulun-
opetustaulukkeita" sekä 1920-luvulla kolmiosaisen "Asteikkoharjoituksia". Vuonna 1921 
ilmestyi anna Sarlinin teos "Pieni opas musiikin alkeiden opetusta varten". Kirjasessa se-
litettiin lyhyesti ja täsmällisesti musiikin teorian alkeet. Kaikista edellä mainituist teoksista 
otettiin useita uusia painoksia ja niitä käytettiin koulujen musiikinopetuksessa laajalti. 
 
Berndt Sarlinin kanssa Anna julkaisi lukuisia laulukirjoja. tunnetuimpia näistä oli vuosina 
1912 - 1913 ilmestynyt Berndtin säveltämia koululauluja sisältävä 20-osainen vihkosarja 
"Laululeivonen". Jokaisessa vihkossa oli 10 laulua eri sävellajeissa, ja ne oli järjestetty as-
teittain vaikeammiksi. Vihkoista otettiin useita uusia painoksia aina 1930-luvulle saakka. 
Berndt Sarlinin säveltämiä lauluja oli myös Annan toimittamissa kirjasissa "Uusia laulu-
leikkejä reippaille tytöille ja pojille", "Uusia kolmiäänisiä lauluja Suomen nuorisolle", ja 
"Mars, mars! 7 laululeikkiä koteja ja kouluja varten". Muita Anna Sarlinin kokoamia ja 
toimittamia laulukirjoja olivat mm. kirjaset "Joululauluja", "Kuusen ympärillä", "Kelta-
vuokko" ja "Valkovuokko". 
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