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Isäni Aron Josef oli syntynyt v. 1866 Tuusniemellä, jossa kotiseudun kauniit maisemat 
herättivät hänessä rakkauden Suomen luontoon. 
 
Varhaisimpia lapsuuden muistoja oli, että kaksi pienokaista, Bertha ja Aron, nukkui su-
loisia unia samassa sängyssä. – Muutaman vuoden kuluttua Aron ja Anna-sisar kävivät 
yhdessä ongella. Kun Aronilta sattui putoamaan kala, Anna tokaisi: ”Sinä nyt olet sellai-
nen löppäkyns’”. 
 
Ensimmäisenä opettajana oli vanhin sisar Maria, joka yritti saada poikaa innostumaan 
lukuharjoituksiin. Kun avuksi otettiin Vänrikki Stoolin tarinat, alkoi lukeminen sujua pa-
remmin. 
 
Ja Vänrikki Stool jäi mieluisaksi, jopa innoittavaksi kirjaksi vähän myöhemminkin. 
 
Mutta oikeaan kouluun oli lähdettävä. Aron Josefin koulukodiksi tuli hänen tätinsä Idan 
(s. Roschier) ja tämän miehen, rehtori Axel Bergholmin koti Porvoossa. Kodista lähtö ja 
lukukauden alkaminen tuntuivat aina vaikealta.  Sama alkamisen vaikeus tuntui vielä 
myöhäisinä virkavuosinakin.  Kouluaikana Porvoossa oli hauskana harrastuksena voi-
mistelu; Kaarlo-veljenkin kanssa harjoiteltiin innokkaasti ja järjestettiin näytöksiäkin. 
 
Rehtori Bergholm oli periaatteen mies, ankara sekä koulussa että kotona. 
 
Kesäisin Valkealan pappilassa harrastivat nuoret miehet pallopelejä (krokettia?) valoisina 
kesäiltoina. Kanttori Siukonen, hienoluonteinen mies, tuli jo sanomaan: ”Eiköhän nyt 
ole jo ilta.” – Joku, kaiketi Savosta tullut naispalvelija – tuli valittamaan rovastille (vai 
ruustinnalle): ”Herra telekkuu iltasella ja kukko laulaa uamusella, eikä sua unta”.  Asiaa 
ryhdyttiin korjaamaan. 
 
Opintoaikana Helsingissä – ylioppilaaksi tulon jälkeen v. 1885 – uudet aatteet valtasivat 
nuoren ylioppilaan mielen.  Hän eli lähellä Nuoren Suomen –ryhmää.  Sen aatteiden aja-
jia olivat Juhani Aho, Santeri Ivalo, Minna Canth, Severi Nuormaa, E. N. Setälä ja K. J. 
Ståhlberg.  Se koki sortovuodet hyvin raskaina ja heidän toimintansa vaativana. 
 
Aron avioitui v. 1891 Anna Gustava Heikel’in kanssa.  Anna-täti oli kotoisin Oulusta, 
merikapteenin tytär (syntynyt 1863).  Opiskellessaan Helsingissä hän tutustui tulevaan 
mieheensä.  Heillä oli kuusi lasta: Unio Bernhard, Ragnar, Margit, Kyllikki, Ilmari ja Eva. 
 
Perheen muutettua Tampereelle v. 1899 Anna ja Aron toimivat salaisen passiivisen vas-
tarinnan jäseninä.  Mm. Aron kulki joillakin paikkakunnilla puhujanakin vastustaen lait-
tomia sotaväenottoja.  Isänmaan asia venäläisen sortovallan aikana huolestutti näitä 
aviopuolisoja kovasti.  Annan kuollessa jo v. 1905 ystävät pystyttivät kauniin hautamuis-
tomerkin hänen haudalleen.  Siinä luemme: 
 I pröfningstid 



 du gick i strid 
 i kamp för lag 
 du slöt din dag. 
 
Kodin henki oli isänmaallinen, joten ei ollut ihme, että vanhin poika Unio Bernhard 
opiskeluaikanaan isänmaan vapauttamista tarkoittaen liittyi Saksan 27. Jääkäripataljoo-
naan v. 1915.  Nuorin poika Ilmari lähti vapaussotaan tammikuussa 1918.   Sodan pää-
tyttyä hän vielä liittyi Vienan Karjalan retkeen.  Tämä retki päättyi onnettomasti Saksan 
sortumisen johdosta (se oli saksalaisten johtama). 
 
Rakkaan Ilmarin kohtalo (punaiset ampuivat hänet ja erään Lipasti-nimen seinäjokelai-
sen nuorukaisen heidän ollessaan tiedusteluretkellä) painoi isää raskaasti.  Turun sano-
mista luimme ”muistorunon”, jonka ensimmäinen säkeistö oli tällainen: 
 

”Ei nyt ilon kannel helää, 
vaiva raskas vain on elää, 
kotilieden lämpö poissa, 
Ilmarini Vienan soissa.” 

 
Ensimmäisen vaimonsa Annan kuoltua v. 1905 Aron meni v. 1906 naimisiin Signe Ma-
Matilda Steniuksen kanssa..  Signe oli ollut hänen oppilaitaan helsinkiläisessä koulussa ja 
muuttanut Tampereelle ollen opettajana Ruotsalaisen Yhteiskoulun valmistavassa kou-
lussa.  Hän oli sairaalloinen, mutta iloinen ja herttainen ihminen.  Hän kuoli jo v. 1917. 
 
Oltuaan kolme vuotta leskenä isä meni uuteen avioliittoon Ida Sofia Forsmanin kanssa 
v. 1920.  Hän oli kotoisin Kristiinankaupungista, mutta oli työssä Kotkan tullilaitokses-
sa.  Hän kuoli vuonna 1955. - Heillä oli kaksi tytärtä: Ida-Stina ja Anita Sofia. 
 
Isälle oli aina mieluista tavata omia sisaruksiaan ja heidän lapsiaan.  En juuri muista hä-
nen kertoneen omasta lapsuudenkodistaan.  Sieltä hän kuitenkin oli perinyt joitakin kas-
vatusperiaatteita.  Meidän kodissamme rehellisyyttä ja tottelevaisuutta aina tähdennettiin.  
Ahkeruuteen kehotettiin, hyvää, kohteliasta käytöstä teroitettiin.  Isä koetti olla mahdol-
lisimman oikeamielinen ja tasapuolinen.  Pojista nuorin, Ilmari; vastasi suuresti isän odo-
tuksia, kun oli niin ahkera ja menestyvä, harrastuksia omaava. 
 
Isällä oli ankara työ, suuret tuntimäärät ja ainaiset vihkopinkat.  Kuitenkin riitti aikaa 
perheelle.  Hän rakasti sydämellisesti puolisoitaan, kutakin aikanaan.  Perheessä harras-
tettiin ääneen lukemista; siinä kokoontui milloin suurempi, milloin pienempi perhe.  Ul-
koilua ja urheilua piti lasten ja nuorten harrastaa.  Omaa ruumiinkuntoaan hän piti yllä 
voimistelen, hiihdellen ja luistellen.  Vuosina 1907 – 1920 toimitettiin joululehteä per-
heen omin voimin.  Isähän enimmät runot ja kirjoitukset laati; muut yritimme siinä mu-
kana.  
 
Kesäisin nautimme kaikki yhdessä kauniista luonnosta.  Kalastelimme varsin ahkerasti, 
uimme, poimimme marjoja ja sieniä, retkeilimmekin. 
 
Valmistuttuaan v. 1889 filosofian kandidaatiksi Aaron aloitti opettajan toimensa Helsin-
gin reaalikoulussa.  Vuonna 1899 hän tuli ruotsin kielen kollegaksi Tampereen reaali-
lyseoon siirtyäkseen siitä virastaan v. 1912 Turkuun.  Täällä hän toimi ensin suomalaisen 
tyttökoulun suomen ja ruotsin kielen opettajana sekä v:sta 1927 suomalaisen lyseon 
suomen kielen vanhempana lehtorina.  Hänen muistokirjoituksessaan sanottiin hänen 



olleen ”taitava ja tunnollinen opettaja ja kasvattaja, joka jätti sekä opettajatovereihinsa 
että oppilasparviin hyvän ja valoisan muiston”. 
 
Poliittisilta mielipiteiltään isämme oli nuorsuomalainen.  Työväen vaatimuksia olojensa 
parantamiseksi hän piti oikeutettuina.  Työväkihän olikin vuosisadan alkupuolella sa-
massa rintamassa perustuslaillisten (nuorsuomalaisten) kanssa Venäjän sortovaltaa vas-
taan. 
 
V. 1918 isää kuohutti työväen yhtyminen venäläisiin laillista hallitusta vastaan. 
 
V. 1919 isä kannatti K. J. Ståhlbergin valitsemista presidentiksi. 
 
Isän ensimmäinen kirjallinen tuote oli Runeberg-elämäkerta, jonka hän oli laatinut 
Svenska Litteratursällskapet’in julistaman kirjoituskilpailun johdosta.  Paljon myöhem-
min v. 1917 hän kirjoitti Topelius-elämänkertansa (Kansanvalistusseuran kustantama). 
Tämän jälkeen seurasivat Aug. Ahlqvistin ja Julius Krohnin elämäkerrat.  Isä luki paljon, 
ja häntä kiinnosti myös kirjallisuushistoria.  
 
Aron Josef sekä kunnioitti että rakasti isäänsä.  Hän noudatti tarkoin isänsä opettamaa 
pyhäpäivän kunnioittamista: Ei työntekoa – vasta klo 6 iltapäivällä työt otettiin esille.  
Emme kuulleet hänen koskaan lausuvan kirosanaa.  Nuoren Suomen –ryhmä arvosteli 
kirkkoa, ja arvosteluun yhtyi myös isämme.  Joskus hän mainitsi ehtoollisellakäyntipakon 
ja esim. aviovaimon kirkottelemisen väärinä asioina. Kai myös pakollinen kirkkoon kuu-
luminen oli hylättäväasia. – Kristuksen suuruuden hän varmasti tunnusti, siis Kristuksen 
opettajana. 
 
Olimme kaikki lapset syvästi kiintyneet isäämme.  Olemme hänestä kiitollisia ja muis-
tamme häntä hyvänä isänä.  Hän kuoli v. 1933. 
 
 
Lähde: Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. 
Helsinki 1976. 
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