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Äiti oli syntynyt Tuusniemellä 1864, vain kaksi vuotta Annaa nuorempana. Hän oli me-
nettänyt jo 4-vuotiaana äitinsä ja saanut kasvatuksensa äitinsä sisarelta. äitipuoleltaan, jo-
ka varmaankin vastasi kuin omaa äitiä. Tyttösenä hän lienee ollut hupakko, niin vilkas, 
että sisarukset olivat huolestuneina kyselleet, mitä hänestäkin kerran voi tulla. Siihen 
Bertha aina sanavalmiina oli tokaissut: ”Något utomordentligt till eder snopenhet”. Ja 
”jotakin erinomaista” hänestä sitten tulikin. 
 
Monen papintyttären tavoin hänestäkin tuli vaimo sille nuorelle papille, joka tuli koti-
pappilaan apulaiseksi isälle. Jo 20-vuotiaana v. 1884 hänestä tuli yhdeksän vuotta van-
hemman Arthur  Lorenz Gulinin puoliso ja niin kulki tie seurakunnasta toiseen. Vanhin 
poika Eero syntyi Ruokolahdella, Walter ja Lauri Lemillä sekä sitten Veli, Eelis, Lennart, 
Aino ja Anna-Stina Mikkelissä. V. 1910 siirryttiin Ristiinan isoon pappilaan, jossa äiti 
myös ”seurakunnan äitinä” toimi viisitoista vuotta. Näihin kehyksiin mahtui rikas elämä. 
 
Äiti opetti meille iltarukouksen, ja hän se myös antoi meille vitsaa. Isä oli aluksi koetta-
nut hoitaa tätä virkaa, mutta kun hän tulisena luonteena ei voinut tässä tärkeässä toimi-
tuksessa hillitä vihansa leimahtamista, siirtyi ”riissin” antaminen äidille. Hän se myös 
varhaisimpina ikäkausinamme ompeli meidän vaatteemme, jotka istuivat melkein yhtä 
hyvin kuin räätälin tekemät, hän paikkasi ne ja parsi sukkamme. Emme me silloin oival-
taneet, kuinka suuri vaiva tässä kaikessa oli. 
 
Mutta väärin olisi luulla äidin harrastusten pääpainon olleen käytännöllisen elämän arki-
sissa asioissa. Hänen henkiset harrastuksensa veivät niistä voiton. 
 
Muistan, kuinka kerran sain häneltä tehokkaan avun juuri henkiseen hätääni. Minut oli 
valittu syksyllä seitsemännellä luokalla lyseon konventin puheenjohtajaksi, ja siihen teh-
tävään kuului jonkinlaisen tervehdyspuheen pitäminen ensimmäisessä kokouksessa. 
Mutta tässä oli seinä vastassa. Kuinka minä, jonka kaikki harrastuksen kääntyivät urhei-
luun, jolle aineen kirjoitus oli koulun vaikein aine, ja jonka puhetaito oli samaa tasoa 
kuin isän ensimmäinen aine Adèle-sisaren kotikoulussa – ”Då” – kuinka minä osaisin 
sanoa mitään? Käännyin äidin puoleen. Hän kirjoitti minulle puheen. Minä loistin laina-
höyhenissä. 
 
Äidin soitannolliset kyvyt tulivat oikeuksiinsa paitsi pitäjänmatkoilla, missä hän usein 
toimi isän hyvänä urkurina ja kanttorina, myös rakkaassa kodissamme. Saatuamme v. 
1904 äidin toimesta vähittäismaksulla vanhan Rönisch-pianon hän sen säestyksellä lauloi 
sunnuntaiaamuisin Wennerbergin psalmeja, ja millä antaumuksella hän meille soittikaan 
Beethovenin sonaatteja laskien saamalla perustan Laurin, Lennartin ja Anna-Stinan vie-
läkin pitemmälle kehittyneelle soittotaidolle.  
 
Ollessamme kesät 1901 – 1908 Taavelin huvilalla hän perusti sikäläiselle kansalle ”laulu-
seuran”, joka kokoontui pyhäiltaisin – isän ollessa kaupungissa – opettelemaan silloin 
parastaikaaa ilmestyviä ”Hengellisiä lauluja ja virsiä”. Suuren kiitollisuutensa osoittami-



seksi kansa antoi hänelle näiden lauluiltojen muistoksi suuren uushopeisen tarjottimen. – 
Kaiken tämän keskellä hän vielä löysi mahdollisuuksia omiinkin ansioihin. Hän kirjoitti 
Mikkelin aikanaan tasaisella käsialallaan puhtaaksi oikeuden pöytäkirjoja, ja näillä rahoilla 
hän finanssioi pianonkin vähittäismaksuja.  
 
Mikkelin laulujuhlien aikana hän lauloi Emil Forsströmin johtamassa kuorossa ja sen 
jälkeen Huugo Nybergin perustamassa hengellisessä kuorossa, jonka mukana hän osal-
listui myös Suomen ensimmäiseen kristilliseen ylioppilaskokoukseen, joka pidettiin Jy-
väskylässä kesällä 1898. 
 
Vasta Ristiinan ruustinnana äiti saattoi pursuavat elinvoimansa täysin osoittamaan luo-
van kykynsä. Hän oli useana vuonna tätä ennen kärsinyt pahasta päänsärystä, mutta va-
pautui siitä täällä miltei kokonaan. Erityisen edullinen oli Runnin veden juominen ke-
väällä 1924.  
 
Työtä ja touhua riitti yllin kyllin. Kolmelle nuorimmalle oli järjestettävä Mikkeliin koulu-
kortteeri, oli otettava osaa seurakunnan hoitoon – useat emännät tulivat uskomaan hä-
nelle kahden kesken syvät huolensa – pappilan sisustus oli järjestettävä, puutarha hoidet-
tava ja vastuu kannettava vieläpä karjataloudesta. Köyhistä oli samoin pidettävä huolta. 
Varsinkin joulun alla hän järjesti paketteja – usein isänkin tietämättä – mm. kaikkien 
alustalaisten mökkeihin. 
 
 Ja kaiken lisäksi hän teki täällä suurta siunausta tuottavia aloitteita. Hän perusti dia-
koniatyön hyväksi toimivan ompeluseuran, jonka tuloksena oli oman seurakuntasisaren 
saaminen Ristiinaan jo v. 1912. Hän johti lähetysompeluseuraa, joka luovutti vuosittain 
Lähetysseuralle – moster Marian ja moster Idan erityiselle lempilapselle – suuret summat 
ja ylläpiti lähetysharrastusta pitäjässä, niin että kuuleman mukaan vielä tänä päivänä Ris-
tiina kuuluu lähetyksen parhaisiin savolaisiin seurakuntiin. Mutta ei tässä vielä kyllin. 
Hän ehti istua jäsenenä kirkonkylä kansakoulun johtokunnassa ja vapauden suurena ke-
väänä 1918 hän perusti Ristiinan Lotta Svärd –alaosaston. 
 
Kaikkea tätä äiti ei mitenkään olisi saanut toimeksi, ellei hänellä olisi ollut apuna erin-
omaisia ihmisiä. Tällainen oli hankolainen neiti Impi Lindroos, aluksi lasten kotiopettaja 
vuodesta 1910, mutta myöhemmin äidin ”oikea käsi” kodin hoidossa. Isän kuoltua hän 
meni sitten naimisiin pastori Ilmari Salomaan kanssa. Ja keittiössä oli ainaisena tukena 
uskollisuuden ja huolellisuuden perikuva Eva Hovi, jonka panos läpi vuosikymmenien 
on vertaansa hakeva olips sitten kysymys ruuan valmistamisesta tai kodin monien lasten 
varhaiskasvatuksesta. 
 
Palvelusväkeen asti ulottui äidin huolenpito. Ristiinan varhaisimpina vuosina hän perusti 
pappilassa säännöllisesti kokoontuvan kotiopintokerhon, joka käsitti lähinaapurit ja ko-
tiväen; esim. pappilan isännöitsijä, hiljainen ja vakaa Vihtori Kilkki, kuului kerhoon. Sii-
nä luettiin yhteisesti Helsingistä tulevien ohjeitten mukaan määrättyjä valistavia kirjoja ja 
suoritettiin kirjallinen tutkinto, josta saatiin käteen juhlallinen todistus. 
 
Kun näihin aikoihin Helsinkiin perustettiin jumaluusopin ylioppilaiden yhteinen koti, 
konvikti, oli äiti siinäkin tehokkaasti osallisena. Hän kirjoitteli eri puolille ystävilleen ja 
soitti varakkaille naapureille asiasta ja sai siten hankituksi tälle kodille sekä vuodevaattei-
ta että ruokatarpeita lahjaksi monessa eri vaiheessa.  
 



Voimakkaalla kädellä ja usein tehden aloitteita muidenkin ihmisten asioihin hän tarmok-
kaasti puuhasi siinä määrin, että isä leikillisesti – siteeraten Runebergin sanaa Angelique 
Martineaulle – usein tapasi sanoa: ”Hör du Bertha, du borde ha blivit general”.  
 
Isän kuoltua tämä toimekas elämän puoli ei hänestä suinkaan kadonnut vaan ehkä enti-
sestäänkin tehostui. Isän eläessä hän oli ollut ikään kuin isän ”varjossa”. Nyt hän oli täy-
sin vapaa. 
 
Hänellä olisi ollut mahdollisuus saada seurakunnalta ylimääräinen armovuosi, mutta sitä 
hän ei tahtonut, koska hän äidinisämme tyttärenä oli sitä mieltä, että seurakunnan hen-
gellinen hoito vaati niin pian kuin mahdollista uuden kirkkoherran. Niin hän vappuna 
1926 joutui siirtymään pois ihanasta pappilastamme. 
 
Muutettuaan tytärtensä kanssa Helsinkiin hän sai nähdä sen ilon, että hänen nuorimpan-
sa, Anna-Stina, tuli keväällä 1927 erinomaisin arvosanoin ylioppilaaksi Jatkoluokilta toi-
mittuaan innokkaasti sitä ennen jäsenenä Helsingin konventtien yhteisessä johtokunnas-
sa. Mutta jo samana kesänä äitiä kohtasi hänen elämänsä suurin suru, kun tämä lupaava 
sisaremme odottamatta kuoli verenmyrkytykseen Valterin ja Heddin kodissa Iisalmessa. 
Tämä menetys oli äidille niin kipeä, että hän kertoi usein yksinäisyydessään vieläpä ää-
neen valittaneen suruansa, eikä aika siihen tuonut minkäänlaista lievennystä. 
 
Helsingissä asuessaan äiti alkoi toimia monella eri tavalla. Hän mm. yhdessä mainioiden 
kotiapulaistensa, jo mainitun Eva Hovin ja sittemmin Elina Kiesilän, avustamana val-
misti kaasu-uunissa savolaisia piirakoita, jotka erinomaisina leivonnaisina olivat laajalta 
kysyttyjä äidin ystävä- ja tuttavapiirissäkin. 
 
Näihin aikoihin Helsingissä perustettiin ”Papinemäntien yhdistys”, jonka tarkoituksena 
oli yhteisiä päiviä järjestämällä syventää henkisiä harrastuksia ja kehittää heitä soveliaiksi 
apulaisiksi miestensä rinnalla seurakuntatyöhön. Tässä oli jälleen toimiala äidille, joka 
mitä innokkaimmin osallistui hankkeeseen jo sen ensi vaiheesta saakka.  Jollei hän itse 
ollut aloitteentekijä, niin ainakin hän oli aatteen henkevimpiä kannattajia. Hän oli yhdis-
tyksen johtokunnassa ja hänen lienee ollut ajatus yhteisen kodin perustamisesta papin-
leskille Helsinkiin. Tätä aatetta hän ajoi toimekkaasti useana vuonna pääkaupungissa 
mm. olemalla mukana aatteen hyväksi järjestettyjen myyjäisten ja kirkkojuhlien järjestä-
misessä. – Itsekin hän toimi puhujana mainitun yhdistyksen kesäkokouksissa, missä 
osanottajien lukumäärä vuodesta vuoteen kasvoi.  Yhdistyksen henkiset johtajat, Mikkeli 
ruustinna Tilda Lauha, tohtorinna Katri Virkkunen ja rouva Hellin Mustala Helsingistä 
ovat äidin toiminnasta tälläkin työsaralla antaneet mitä parhaan todistuksen. 
 
Varsin luonteenomainen esimerkki äidin suuresta toimintatarmosta ja aloitekyvystä on 
myös hänen ripeä ja tehokas otteensa erään pohjois-pohjalaisen kansakoulun oppilaiden 
auttamiseksi. Hän oli Kotimaasta lukenut mainitun koulun opettajattaren vetoomuksen 
hädänalaisten lasten tukemiseksi. Äiti pani alulle keräyksen Helsingissä ja sai pian lähete-
tyksi Yli-Kiiminkiin suuret määrät ruokatarpeita sekä vaatteita. Koulussa saatiin toimeksi 
lasten päivittäinen ruokkiminen ja heidän vaatetustarpeensa tyydytettiin. Mutta ei tässä 
kyllin. Hän antautui myös kirjeenvaihtoon mainitun opettajattaren kanssa, joka kävi hän-
tä myös Helsingissä tapaamassa. 
 
Vielä viime vuosinaan äiti oli mukana myös Helsingin tyttökoulua käyneiden luokkato-
vereittensa kokouksissa, joita he pitivät melko säännöllisesti ja joissa keskustelut liikkui-
vat sielun asioissa. Samoin hän kaikkina Helsingin vuosinaan otti viikoittain osaa raama-



tunlukupiiriin, joka kokoontui milloin kodeissa, milloin Valkonauhan huoneistossa. Hä-
nen Raamattunsa on täynnä merkkejä ahkerasta käytöstä. Merkinnät osoittavat hänen 
saaneen pyhästä Sanasta irti sen varsinaisen ytimen.  Hänen lempivirsiään olivat virsikir-
jamme virret 390, jonka hänen ihailemansa opettaja Julius Krohn on sepittänyt, ja 417, 
jonka kaikki 12 säkeistöä hän opetteli ulkoa. Näissä virsissä on mm. seuraavat säkeistöt: 
 
Eteesi Herra armiain 
nyt tuskani mä toisin 
vaan enhän tiedä kuin vain 
Sua rukoillakaan voisin 
Siis itse neuvo opasta  
mun sydämeeni vuodata 
Sä rukouksen henki. 
 
En kyllä saa en tahdokaan 
armolles määrää panna 
Sä säädä aika itse vaan 
se minkä tahdot, anna. 
Mä pyydän, että annat sen, 
mi hyödyn tuopi ijäisen 
ja kunniaks’ on Sulle. 
 
 
Enkö Herraa Jumalaani 
riemuvirsin kiittäisi, 
enkö suurta auttajaani 
ylistäisi hartaasti. 
Katso sulaa rakkautta 
ompi sydän Jumalan 
lapsiansa kohtahan, 
pohjatonta laupeutta 
Kaikki loppuu aikanaan 
armonsa ei milloinkaan. 
 
Herra kuinka vitsaas käytät 
vaikk’ on lyöntis ankara, 
rakkautta siinä näytät 
lastas aina armahdat, 
syntiin et mua synkeähän 
jättää tahdo hukkumaan, 
vaan mua autat uudestaan 
ristin tiehen tyytymään. 
Kaikki loppuu aikanaan 
armonsa ei milloinkaan. 
 
Tällaisista lähteistä äiti syvemmässä mielessä eli. Niistä hän joi sieluunsa alati uutta voi-
maa. 
 
Ei liene väärin äidin viime vuosien kehityksessä nähdä yhä tietoisempaa äidinisän henki-
seen perintöön pitäytymistä.  Niinpä hän joulun alla 1938 viettäessään hänen kodissaan 



Helsingissä Heddin ja Valtterin hopeahäitä tahtoi jokaiselle lapselleen antaa muistoksi 
äidinisän kuvan ja siinä yhteydessä hän puhui meille hänen elämäntyönsä merkityksestä. 
 
Vähän myöhemmin, helmikuun 8. päivänä 1939 tuli hänen vuoronsa lähteä.  Kaksi viik-
koa kestäneen keuhkokuumeen aikana hän sai mitä parasta ja ymmärtäväisintä hoitoa 
Elina Kiesilältä, minkä hän mitä kiitollisimmin tunnusti.  Elinalle hän oli myös lausunut, 
että jos hänen viimeinen matkansa nyt alkaisi, niin hänellä ”kyllä oli passit kunnossa”. 
 
Ja kun hän sitten makasi paareilla, hänessä oli tapahtunut merkillinen muodonvaihdos. 
Hän oli aivan Maria-mosterin ja äidinisämme näköinen.  Vaikka minulla on aina ollut 
mitä suurin vastenmielisyys kuolleen katsomista vastaan, ei äidin piirteiden katseleminen 
herättänyt vähääkään kauhua.  Hän oli Jumalan huomassa ja tämä painoi hänen ilmee-
seensä selvän leiman.  Äidinisän jalo tytär oli saapunut isänsä luo. 
 
Siunattu äiti! 
 
 
 
Lähde: Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. 
Helsinki 1976. 
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