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Isäni Johannes Julius Sarlin, syntynyt Nilsiässä 1857, kävi Kuopion yläalkeiskoulua ja 
kimnaasia kahdeksan luokkaa. Tämä koulu oli siitä erikoinen, että osa opettajista käytti 
ruotsin kieltä tunneillaan. Esim. Kalevalaa opetti ruotsinkielinen mies. Tämä näkyy isäni 
Kalevalasta vuodelta 1870, jossa reunahuomautukset ovat isäni hienolla pienellä ja siistil-
lä käsialalla tekstatut. Isäni reputti keväällä matematiikassa, ja kohtalon ivaa oli, että hän 
myöhemmin työssään päivittäin tarvitsi tätä tärkeää ainetta. Kun syksyllä ei ollut siihen 
aikaan ylioppilaskirjoituksia, hakeutui isä Polyteknilliseen Opistoon, johon ei vaadittu 
ylioppilastutkintoa. 
 
Maanmittausapulaisena isä joutui työhön Nurmijärvelle Raalan (Råskog) kartanoon. 
Tämän omisti Engelberth Sten Svante Gustaf Adlercreutz. Siellä isä heti ihastui perheen 
kasvattityttäreen, Johannaan. 
 
Pari Adlercreutz oli ollut viisi vuotta aviossa, eikä perillistä vain kuulunut. Silloin Nurmi-
järven rovasti Waennerberg kertoi heille, että Ali-Iivarin isännän ent. helsinkiläisen 
kammakare Herman Weckströmin vaimo Catharina Helena o.s. Isström oli kuollut ja 
heidän kolmen kuukauden ikäinen tyttärensä oli hoitoa vailla. 
 
Rovastin puheen vaikuttivat, ja Mathilda Adlercreutz, o.s. Myhrberg otti Johannan kas-
vatikseen. Tytölle hankittiin oma hoitaja, ja myöhemmin hän sai senaikaisen parhaan 
koulutuksen Helsingin ruotsalaisessa tyttökoulussa. Hän luki mm. opettajakurssin rans-
kan kielessä ja nautti monivuotista pianonsoiton opetusta. Kuriositeetin vuoksi voin ker-
toa, että Aleksis Kivi puhuu Seitsemässä veljeksessään, kuinka Viertolan (Raala) röökinä 
se punaposkinen Lyyti, joi vuohen maitoa. Tämä röökinä oli Johanna eli Hanna Weck-
ström. 
 
Hanna oli syntynyt vuonna 1859 Helsingissä ja kuoli Sipoossa evakossa 1940. Koulun-
käynnin jälkeen Hanna oli kodin ilona oppien samalla kaikkia kodinhoidon taitoja. 
”Pappa” Adlercreutz oli erittäin kiintynyt tyttäreen, ja tämä sain usein ilahduttaa häntä 
soitollaan ja myös huvittaa häntä eri seurapeleissä.  
 
Kun Johannes Julius tuli taloon, kerrotaan koko kartanon naisväen ihastuneen häneen, 
mutta isä näki vain Hannan. Hanna oli tummatukkainen, ruskeasilmäinen, kaunis katsel-
la sekä viehättävä että lahjakas tyttö, nuori neito. Kartanon naiset muuttivat Johannek-
sen John’iksi ja tätä nimeä isä sitten käytti virallisena nimenään.  
 
Vuonna 1881 kuoli pappa Adlercreutz, ja 15-vuotisen avioliiton jälkeen syntynyt ainoa 
poika Anders oli vielä alaikäinen. Nyt ehdotti mamma Adlercreutz, että John jäisi hoi-
tamaan 9.000 ha suuruista tilaa tilanhoitajana. Isä oli silloin jo ollut kaksi vuotta kihloissa 
Hannan kanssa, ja koska isä pappilan poikana rakasti maaelämää ja tunsi maanviljelystä 
ja eläintenkin hoitoa, keskeytti hän opintonsa ”Polilla”. He menivät naimisiin vuonna 



1882 ja saivat asunnon kartanon entisessä päärakennuksessa.  Siellä syntyivät lapset Val-
borg, Georg, Berndt ja Matilda.  Kuusi vuotta kului, ja silloin päätti isä lopettaa työnsä 
Raalassa ja jatkaa opintojaan ”Polilla”.  He jäivät asumaan Raalaan vielä neljäksi vuodek-
si. Isä luki kotona ja tenttasi Helsingissä. Näin hänestä tuli valmis maanmittausinsinööri 
vasta vuonna 1891. 
 
Ensimmäinen työpaikka oli Mikkelissä, jossa perheelle syntyivät lapset Agnes Maria, Eva 
Ingrid ja John Bertil. Vuonna 1906 isästä tuli toimitusinsinööri Hämeen lääniin ja vuon-
na 1920 Kuopion läänininsinööri. Hän kuoli Kuopiossa vuonna 1930 ja lepää perhe-
haudassa Mikkelissä. 
 
Isän lempilapsi oli esikoinen Valborg, jota hän vielä joskus vanhempanakin nimitteli 
”Valle Polle lilla Grynet” hellällä äänellä. Kun isä oli paljon virkamatkoilla, ei hänelle 
jäänyt aikaa lasten kasvatukseen eikä perhe-elämään. Kasvatus oli kokonaan äidin har-
teilla. Joskus harvoin isä kuitenkin puuttui asioihin. Niinpä äidin toruessa vilkasta Evaa 
sanoi isä ankarasti: ”Låt henne vara, hon blir nog en ”taitava perheenemäntä.”  Tämä oli 
Kalevalan vaikutusta. Sitä kirjaa isä usein siteerasi ja oli sen tarkka taitaja. Häntä kunnioi-
tettiin suuresti kotona, eikä häntä juuri uskallettu häiritä. Hän teki paljon töitä kotona, 
joskus oli kaksikin kartanpiirtäjää ja myös mittamiehiä talossa. Ruokapöydässä istuttiin 
hiljaa, kuten isoisä Bernhardinkin luona. Jos äiti kysyi syödessä jotain, voi hän saada vas-
taukseksi: ”Jag tänker”. Sinäpä se! 
 
Isä oli rauhallinen valoisa luonne, aina optimistinen ja leikkipuhe huulilla. Hän arvosti ja 
rakasti suuresti soittoa ja laulua, vaikkei lauluääntä juuri ollut hänelle itselleen suotu. Täs-
tä huolimatta hän usein kulki huoneissa hyräillen: ”Jag är kung Menelaos, kung Menela-
os, vackra Helenas man” tai suomeksi: ”Poika oli Pohjan Torniosta, tyttö oli oululai-
nen”. Savolainen sananrieska rehotti hänen huulillaan niin, että se joskus ärsytti hänen 
ruotsalaisen kasvatuksen saanutta etelä-suomalaista vaimoaan. 
 
Isäni uskoi aina hyvää kaikista ihmisistä eikä itsekään tehnyt toisille kiusaa. Hän pettyi 
joskus, mutta uskoi taas. Joka seurassa hän oli kuin kotonaan, oli se sitten matala maja 
korvessa tai vaikkapa eversti Hugo Standertskjöldin palatsi Aulangolla. Työnsä vuoksi 
hän joutui näin erilaisten henkilöiden kanssa tekemisiin. 
 
Hän oli eläinrakas, etenkin Hevonen isolla ”puukstaavilla” oli hänelle tärkeä. Aina piti 
olla heppa tallissa, tarvitsi hän sitä tai ei. Kun punakaartilaiset pakolaiset veivät hänen 
viimeisen Iso Yrjö-hevosensa, oli hän aivan lohduton. Hän haeskeli sitä ympäri maata, 
mutta turhaan. Ravikilpailussa hän oli ylituomarina ja kaikki hevosmiehet olivat ylimpiä 
ystäviä. Yhteen aikaan oli meillä tallissa Mikkelissä Suomen paras juoksija. Se oli kuului-
sa ”Ormonde”, jonka omisti lanko Anders Adlercreutz. Se oli lämminverihevonen, os-
tettu Skotlannista. Vuonna 1902 se sai Suomen Keisarillisen Senaatin kunniapalkinnon, 
noin 30 sm korkean hopeamaljan, joka nykyisin koristaa kotiani. 
 
Isä luki erittäin paljon kirjallisuutta, uudet suomalaiset teokset hän osti heti tuoreeltaan. 
Juhani Aho, Arvid Järnefelt, Maila Talvio, Ernst Lampén ja Guss Mattsson, jotkut lem-
pikirjailijat mainitakseni. Kun isän sisar Anna Sarlin oli meillä, kuten usein loma-aikoina 
tapahtui, silloin soitettiin ja laulettiin ahkerasti. Isä luki ääneen Hj. Nortamon ”Raum-
laissi jaarituksi” tai Guss Mattssonin ”En herre for till Zansibar”. Huumoria, huumoria 
piti olla. 
 



Työväenliike oli kai isälleni vieras, ja sota vuonna 1918 oli hänelle suuri järkytys. Hän 
luuli tuntevansa Suomen kansan sielun eikä toipunut täysin siitä järkytyksestä, että Suo-
men miehet kävivät aseisiin toisiaan vastaan. Tätä hän usein toisti ollessani kotona niihin 
aikoihin. 
 
Pikkupoikana isä oli ollut vaalea kiharapää suurine sinisine Sarlin-silmineen, vankka, ter-
ve lapsi. Alfred-veli taas oli laiha heikkorakenteinen poikanen, ja kerrotaan, että van-
hempi veli suojeli tätä nuorempaa sanoen: ”Älä itke, Api, Nönnö on tässä”. Nämä sanat 
muistuivat isän mieleen, kun hän jo ikämiehenä tuli Helsinkiin ja ajurin kera odotteli Al-
fred-veljeään vapauteen Katajanokan vankilasta. John piti luultavasti Alfredin kirjallisia 
touhuja turhina sekä myös vaarallisina tsaarin aikana. Mutta rakas veli tämä silti oli. 
 
Isä oli nuorsuomalainen ja innokas Helsingin Sanomain lukija. Virkamiehenä hän kun-
nioitti lakia ja järjestystä opettaen lapsilleen, että lakia tuli kunnioittaa ja noudattaa, vaik-
ka se joskus tuntuikin turhalta. Rehellisyys oli myös kaikessa tärkeää. 
 
Kerran kesällä Ristiinan pappilassa odotettiin John-enoa, kokoonnuttiin pihalle vastaan 
ja Bertha-sisko oli käskenyt meitä tarkkaamaan, mitä veli kaikkein ensimmäiseksi lausui-
si. John tuli, astui siskonsa eteen ja sanoi: ”Jag tänkte”. Tätä oli odotettu ja nauru kaikui 
pihamaalla. 
 
Elämän perimmäiset kysymykset eivät kai isälle olleet vieraat, koska hän ensin aikoi 
pappisuralle ja kertoi olleensa kaksikin kertaa saarnastuolissa isänsä luvalla. Mutta se 
puuttuva ylioppilaslakki muutti suunnitelmat. 
 
Mieleeni tulee vielä isän pettymys, kun hän 72-vuotiaana joutui eläkkeelle. Hänhän oli 
aikoinaan saanut valtakirjan virkaansa elinajaksi. Uusi eläkelaki tuli voimaan isän ollessa 
70-vuotias. 
 
Isäni oli mainio mies, luotettava ja ahkera, velvollisuutensa täyttävä virkamies sekä leik-
kimielinen ”savolainen”. 
 
 
 
Lähde: Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. 
Helsinki 1976. 
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