
Aino Pinomaa 
 
 
 
 
 
Ida Amanda Sarlin 1853 – 1933 
 
 

Maria edusti perheen uskoa, Ida valpasta älyä ja käytännöllistä lahjakkuutta. Tätä hän ta-
ravitsikin, sillä äitipuolen aika kului monenlaisiin muihin asioihin ja keskittyi Valkealan 
alkuaikoina hänen ainoan poikansa hoitoon. Suuren talouden varsinkin vaatteiden val-
mistus, joka tapahtui kaikki kotona jäi suurelta osin Idan harteille. Tämä ei kuitenkaan 
estänyt häntä harjoittamasta mitä vilkkaimmin myös seurustelua naapureiden kanssa.  
 
Hauskaksi muistoksi on jäänyt kertomus siitä, kuinka hän usein jopa väitteli Valkealan 
kartanossa vierailevan professori – sittemmin Savonlinnan piispan – Otto Immanuel 
Collianderin kanssa.  Ida oli niin selkeästi ja terveesti ajatteleva, että oppineenkankeasti 
puheleva Colliander joutui väittelyssä alakynteen. Tällöin hän saattoi puolustautuessaan 
sanoa: ”Hur många diplom har du på ditt förstånd. Jag har fem”, johon Ida vastasi: ”Jag 
behöver inga!” Tämä oli sitäkin rohkeampaa Idan taholta, kun hänen opillinen sivistyk-
sensä oli verraten vaatimaton.  
 
Minä vuonna Ida lähti kotoa, ei ole tiedossani, mutta ensimmäinen työpaikka kodin ul-
kopuolella oli Viipurissa rovasti Forstenin kodissa. Olo siellä jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä 
rovasti kuoli. Kuitenkin löytyi uusi työpaikka Uudeltakirkolta, jossa hänen enonsa Her-
man Roschier oli pappina. Mutta jonkin ajan kuluttua tämä eno löysi itselleen elämän-
kumppanin ja Ida joutui taas etsimään uutta työpaikkaa. Tältä ajalta on peräisin hänen 
siivekkääksi sanaksi muodostunut lausumansa: ”Man skall tjäna staten (missionen?) den 
varken gifter sig eller dör”! 
 
Lähetysseurasta tuli sitten hänen koko sydämellään rakastama hengellinen koti, jossa 
hänen runsaat käytännölliset kykynsä pääsivät jaloon käyttöön. Varsinaisen toimistotyön 
lisäksi hän vuosikymmenen ajan johti ruotsinkielisten ompeluseuraa, jolle hän leikkasi 
esiliinoja ja muita töitä jaettaviksi toisten ommeltaviksi.  Vielä vanhuutensa päivinä hän 
sai iloita siitä, että ”hänen pöytänsä” myyjäisissä pääsi suurimpaan rahalliseen tuottoon.  
Innokkaasti hän myös pesi käytettyjä postimerkkejä ja hankki siten merkittävän jatkuvan 
tulolähteen Seuralle. 
 
Kun Idan isä oli ollut lämmin lähetyksen kannattaja ja lähetysjohtajain ystävä, tuli Idakin 
näiden läheiseen tuttavuuteen. Ruotsinkielisellä puolella Seurassa vaikutti mm. parooni 
K. A. Wrede, ammatiltaan arkkitehti, joka piirsi Lähetysseuran talon ja saarnasi ahkerasti 
sen kirkossa. Näissä piireissä käytettiin usein Idan toistamaa sanontaa uuden ohjelman 
järjestämisestä ja työn kehittämisestä: ”Om Gud så vill och missionsvännerna så önskar 
…” Ida oli juuri näitä lähetysystäviä, joka ei vaivojaan säästänyt työn edistämiseksi. 
 
Idan elämänviisaudesta ja suorasukaisuudesta on jo usein mainittu ja se sai hänet lausu-
maan monia suolaisia neuvoja omaisille. 
 



Tulkoon vielä kerrotuksi, että hän naimattomuuttaan selitti sanomalla: ”Hur kan man 
gifta sig med en man, som man inte känner och hur skulle man vilja gifta sig med en, 
som man känner!” 
 
Helsingissä Ida asui ensi yhdessä Anna-sisarensa kanssa Uudenmaankadun varrella, mut-
ta muutti sittemmin ystävänsä Bertha Tabellen kanssa Raatimiehenkadulle, sieltä Itäiseen 
Kaivopuistoon sekä lopuksi Topeliuskatu 11:een, ”Eurekaan”. Bertha Tabelle oli meri-
kapteenin tytär Pohjanmaalta, erittäin innokas naisasianainen sekä ruotsinmielinen. Hän 
oli ensimmäisiä, joka leikkasi tukkansa lyhyeksi ja Ida seurasi esimerkkiä, mikä ei liene 
ollut mieliksi sisarille. Myös kieliasiassa Ida omaksui ystävänsä näkemyksiä aivan huvit-
tavuuteen saakka, mutta elämän viimeisinä aikoina alkoivat suomalaiset sanonnat pyrkiä 
esiin.  Niinpä hän omaisten tultua häntä tervehtimään saattoi sanoa savolaisittain: ”läk-
keten tuppaan – läkketen kammariin”! 
 
Ida saavutti lähes 80 vuoden iän, mutta terveys tietenkin horjui jo viimeisen vuosikym-
menen ajan. Hänen oli vaikea alistua voimiensa vähenemiseen, ja usein hän saattoi esit-
tää vaatimuksen, että lääkärin piri hoitaa terveeksi esim. silmät.  Tekee mieli kertoa, että 
kun hän kerrankin oli vuoteenomana ja sairaanhoitaja kotona halusi hänen ottavan lää-
kettä, hän vastusti sitä. Silloin hoitaja vetosi lääkärin määräykseen, mutta se ei auttanut. 
Ida vain sanoi ”Men magen är min!” – Ei sinne pantu mitään vastoin hänen tahtoaan! 
 
Ida ei yleensä puhunut uskonasioista. Kuitenkin hän hiljaa yksinään luki Raamattua. Hän 
sai nukkua pois omassa kodissaan ja sen päivän aamuna hän sanoi – muistaakseni viime 
sanoikseen: ”Den gamla paret var just här”. Emme voineet muuta ymmärtää, kuin että 
hän sai jo tuonpuoleiseen tähyillen nähdä vanhempansa. 
 
 
Lähde: Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. 
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