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Hyvät sukulaiset, vuonna 1929 näin elokuussa oli sukua koolla täällä Viitasaarella paljas-
tamassa hautakiveä, jonka äsken näitten Vanhan kirkkosaaren sukuhaudalla ja jonka sil-
loin elossa olevat Konstantin Sarlinin lapset yksissä tuumin olivat hankkineet. Syötiin ja 
juhlittiin Kokkilassa ja Rauhaniemessä, jossa Setä-Bruno perheineen silloin asui kesälo-
malla, yövyttiin sekä kirkolla että pitäjällä:  Uudellatalolla Sylvi-tädin luona, Kankaan-
päässä, jossa Lassi-veljeni silloin isännöi, ja Vermatsaaressa , jonne minä tein iltakyytiä 
Kokkilan rannasta vanhalla moottoriveneellä kuin lossari ikään.  Vilho Claudelin antoi 
minulle viisi markkaa limonadirahoiksi, mistä hyvästä isä Einar oli vähällä antaa minulle 
selkäsaunan: eihän Kokkila kievari ollut, josta maksusta kyytiä tehtiin!  Asia kuitenkin 
unohtui, kun Kokkilan laiturilla oli uinti- ja hyppykilpailut, jonka voitti Björkmanin Kal-
le.  En tiedä, oliko palkintotuomarina toiminut Lasse Utsjoki ollut puolueellinen lan-
kouden vuoksi, sillä hyviä uimareita olivat muutkin suvun nuoret miehet.  
 
Olin silloin 15-vuotias ja lähdössä koulunjatkolle Haapamäelle.  Mihin lie aika livahtanut, 
koska nyt olen Viitasaaren miespuolisista Konstantinin jälkeläisistä vanhin; ja siinä omi-
naisuudessa käytänkin tämän puheenvuoron, Viitasaarella kun ollaan. 
 
Veljeni Erkki, Kokkilan isäntä ja Haapaniemen Sahan perustaja, olisi tahtonut pitää tä-
män juhlan silloin, kun suku tuli hallinneeksi Kokkilaa sata vuotta ja hän itse täytti 60.  
Tiedämme, ettei hänen matkansa jatkunut tuohon ajankohtaan, mutta tiedämme myös, 
että hän olisi ollut hyvin iloinen tästä kokoontumisesta. 
 
Meillä Sarlineilla on omat melko helposti ulospäin näkyvät ja joskus ”kuuluvatkin” piir-
teemme, joita olen tietysti jäävi erittelemään.  Mutta kun olemme näin vain perhepiirissä, 
rohkenen niitä joitakin hahmotella sellaisina kuin ne minusta näyttävät. 
 
Jo ulkonäkö ”lyö läpi” niin voimakkaasti, etteivät sukupolvienkaan väliset erot näytä pal-
jon merkitsevän.  Pari esimerkkiä: Olin opiskelijana ollessani jollakin osakunnan retkellä 
Pihtiputaan syrjäkylässä.  Meitä oli kymmenkunta nuorta pistäytynyt vielä asuttavana 
olevaan savutupaan, jossa esittäydyimme vanhalle naishenkilölle.  Ennen kuin ehdin sa-
noa nimeni, hän tokaisi: ”Ja Te olette Saarliineja Viitasaarelta”.  Ihmettelyyni hän vastasi 
tuneneensa minut ”noista silmäkulmista”, olihan hän ollut rippikoulukortteeria Viitasaa-
ren Kokkilassa nuorena tyttönä Konstantinin vielä opettaessa virrenveisuuta.  Isääni hän 
ei ollut nähnyt, mutta silmäkulmat kavalsivat suvun.  Samoin kerran Jyväskylässä, jonne 
olimme sodan jälkeen muuttaneet ja kävimme tervehtimässä suvun vanhaa, yli 90-
vuotiasta apulaista Tilda Junnikkaa, tämä otti meidän kaksivuotiaan Markku-poikamme 
syliinsä ja sanoi: ”Ihan olet kuin Einar, kun minä sitä soudattelin”.  Hänkin hyppäsi yh-
den sukupolven yli.  Sama Tilda Junikka sanoi käyneensä Kokkilassa jo silloin, kun 
Kokkiset siellä asuivat.  Ei sata avuotta kovin pitkä aika ole, vaikka teistä nuorista siltä 



tuntuu.  Yhteisiin ulkonaisiin tuntomerkkeihin kuuluu silmien lisäksi myös vaaleus, pit-
käkasvuisuus, useilla kiharat hiukset jne. 
 
Luonteen yhteisistä piirteistä näkynee selvimmin tavallista kiihkeämpi temperamentti: 
nopeasti syttyviä, räiskyviä, helposti improvisaatioon taipuvia.  Nousua ja laskua, riemua 
ja mielenmasennusta. Tästä kai johtuu myös se kiivaus, millä useat meistä suhtautuvat 
kaikkeen maailmankatsomukselliseen, niin poliittiseen kuin uskonnolliseenkin.  Varjel-
koon sitä, joka on eri mieltä, ajattelin lapsuudessani usein, kun kuuntelin Konstantinin 
poikien ja tyttärien kesäiltaisia keskusteluja Kokkilan salissa tai leveällä puutarhapenkillä.  
Taisi kuulua joskus pappilaan saakka, kuka oli nuorsuomalainen, kuka vanhasuomalai-
nen, puhumattakaan mustapaitojen ajan välienselvittelyistä.  Mutta eivät nämä keskuste-
lut välirikkoa merkinneet.  Ero oli useimmiten yhtä sopuisa kuin tervetuliaistoivotukset.  
Sarlinien temperamentti vain oli kohissut ja laantunut. 
 
Nopeat ratkaisut ja kiireisyys kaikessa ovat myös näkyviä luonteenpiirteitämme.  Harva-
pa meistä joutaa jahkailemaan, meni sitten syteen tai saveen.  Kerrotaan, että Ukko-
Konstantin ei kerran joutanut odottamaan hevosen valjastamista, kun rengit hänen mie-
lestään vitkastelivat, vaan meni istumaan valmiiksi kirkkorekeen liiteriin ja odottamaan.  
Itse muistan varsin hyvin, miten isä-Einar ajoi meidät pojat ylös jo kaksi tuntia ennen, 
kuin olisi oltava suojeluskunnan talolla harjoituksia varten, vaikka matka on vain puoli 
kilometriä ja sunnuntaiaamun uni olisi maittanut.  Eräs oppilas, jolla oli sama matka 
Vuokko Raekallio-Tepon kanssa kouluun, kirjoitti aineessaan tämän tulevan niin kiirei-
sesti autoon viime hetkessä, että napit sinkoilevat takista – tuo ”viime hetkessä” ei kyllä 
ole Sarlinien piireteitä – ja Aura Saraste sanoo kestäneen 30 vuotta, ennen kuin hän on 
oppinut ehtimään minun matkaani ”ajoissa”.  
 
Monitoimisia - etten sanoisi: monitouhuisia – ovat useat meistä.  Konstantin Sarlin ei ol-
lut vain tavallinen lukkari.  Hän oli koko pitäjän talonpoikaisen kansan etumies, monen 
monien yhteisten seurakunnan ja sittemmin kunnan asioiden hoitaja.  Hänellä oli vas-
tuuntuntoa yhteisistä asioista. Hänen perintöään on jälkipolvissa ymmärrys siitä, että 
emme ole yksin ja vastuussa vain omista asioistamme, vaan myös siitä yhteisöstä, jossa 
elämme ja jonka hyvinvoinnista myös omamme riippuu.  Mutta tämä yhteisten asioiden 
hoitaminen ei merkinnyt perheen laiminlyöntiä.  On täytynyt olla lujaa kulttuuritahtoa ja 
kaukonäköisyyttä miehellä, joka taloudellisesti vaatimattomista oloista koulutti sellaisen 
lapsijoukon kuin hän. En tiedä, olenko oikeassa kun väitän, että suuri osa Sarlineista on 
epätaloudellisia.  Liikemiespiirteet suvun eri haaroissa ovat varmaankin muualta tulleita.  
Liikaa hyväuskoisuutta ja epärealistista taloudellisiin asioihin suhtautumista on melko 
runsaasti.  Mutta siinä saattaa olla myös positiiviset puolensa: ainainen taloudellinen las-
kelmointi vie ilon elämästä. 
 
Kun ei ole vieraita kuulijoita, voinen väittää, että sukumme on myös verrattain lahjakasta 
– matematiikka jääköön tämän väitteen ulkopuolelle – useilla aloilla.  Arvostettuja vir-
kamiehiä ja eri alojen taitajia on suvussa runsaasti.  On kokonaisia suvun haaroja pappe-
ja, juristeja, lääkäreitä, ekonomejakin, puhumattakaan humanisteista, joita me kaikki 
pohjimmiltamme olemme.  Suuri annos on myös taiteellisuutta: musiikki on verissä jo 
Henrik Sarlinista alkaen kenties kauempaakin.  Ja maalaus käy rinnan musiikin harrasta-
misen kanssa.  Myös kirjallista perinnettä on kaikissa suvun haaroissa: eikä ihme, kun jo 
sata vuotta sitten silloisissa oloissa suomenkieltä niin taitavasti viljeltiin lukkarinpuustel-
leissa.  Joku suvun jäsen sanoi kerran, että on se kumma, kun meissä ei ole runoilijoita, 
vaikka kaikki riimittelevät.  Kirjoittamisen tyyli on usein romanttista ja ylisanaista paitsi 
ehkä nuorimmalla sukupolvella. 



 
 
 
Lähde: Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. 
Helsinki 1976 
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