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Rafael Ferdinand Saraste 1855 – 1920  
 
 

Impilahden kirkkoherra, lääninrovasti Rafael Ferdinand Saraste, syntynyt 20/6 1855 Vii-
tasaarella, ylioppilas 9/6 1876, vihitty papiksi 24/6 1884 arvosanalla c.l.approb., palveli 
ylimääräisenä pappina Uudellakirkolla V.l. 12 vuotta, Savonlinnan Tuomiokapitulin no-
tariona 10 vuotta, tuli Impilahden kirkkoherraksi ½ 1908, teki valtion matka-apurahaa 
nauttien opintomatkan Ruotsiin, Norjaan, Saksaan ja Itämerenmaakuntiin, toimi Sorta-
valan rovastikunnan lääninrovastina lähemmäksi 12 vuotta, oli papiston edustajana kir-
kolliskokouksissa 1908, 1913 ja 1918, on julkaissut painosta muutamia käännöksi ja pait-
si pienempiä kirjoja, synodaaliväitöskirjan ”Eetillisen vapauden perusehdot” 1902, kuoli 
18/11 1920 vatsakalvontulehdukseen Turussa. 
 
Saraste oli Viitasaaren kanttorin K. Sarlinin, tunnetun ”Lepolan vanhuksen” poika. Oli 
saanut vaikutuksia enonsa, rehtori Kanelinin kodissa, missä kouluaikansa lukukausina 
asui. Luonteeltaan S. oli helposti syttyvä aloitteentekijä, mutta ilman kestävyyttä, tarmo-
kas, itsenäinen ja lujatahtoinen. Ensi näkemältä teki outoon ehkä jonkunverran jyrkän ja 
kalsean vaikutuksen, mutta lähemmin tutustuessa huomasi hänet kaikessa suoraksi, reh-
diksi,  hyväntahtoiseksi, lämminsydämiseksi mieheksi. 
 
Uskonnollinen suuntansa oli kirkollinen ilman mitään jyrkkää suuntakantaa, kumminkin 
n.s. raamatulliseen suuntaan kallistuva, kirjastonsa oli tavallista maalaispapin kirjastoa 
suurempi. Ei kuitenkaan erikoisemmalla harrastuksella viljellyt uudempaa kirjallisuutta. 
Oli vanhempana yhä enemmän vanhoillinen, yrittämättäkään ymmärtää uutta aikaa, vaan 
katkeroitui uusista oloista.  
 
Saarnatuolissa oli puheensa sujuvaa ja esitys vaivatonta. Saarnansa olivat asiallisia, usein 
syvällisiäkin, mutta ei oikein kansantajuisia.  Valmisti puheensa huolella kirjoittaen mel-
kein kaikki kirkkosaarnat. Messumiehenä paremmanpuoleinen, vielä vanhuudessakin he-
leä tenori. Sielunhoitajana sekä ankara että hellä: kenessä vilppiä vainusi, sille kovat sanat 
sanoi: mutta vilpitöntä ja tositarpeessa olevaa sydämellisesti ja hellästi Jumalan sanan 
neuvoilla vaali ja korjasi.   
 
Luontainen suoruutensa kun siihen tuli ankaralta kuulostava äänensävy ehkä joskus ar-
koja sieluja häneen nähden arkuutti. – Suhtautui avarasydämisellä ymmärryksellä laesta-
diolaisiin (Impilahdella uusherännäisyyteen lukeutuvia) mutta oli lyhytmeininkinen bap-
tisteihin, advenetisteihin y.m. lahkolaisiin nähden. Ei kumminkaan saarnoissaan polemi-
soinut niitäkään vastaan. 
 
Järjestysmiehenä S. oli vallan erinomainen. Ei kärsinyt epäjärjestystä missään. Kohta 
Impilahdelle tultuaan kirkon ympäristö siistittiin, varustettiin eri aitauksella. Kirkkomies-
ten hevosille laitettiin eri aitaus ja pitopaikat. Kun huliganit äkämystyneinä kaatoivat yöl-
lä aidan, pystytettiin kohta uusi sijalle. Kirkon eteisiin ja seinille ilmestyi taulut, joissa 
neuvottiin, miten kirkossa tuli käyttäytyä. Ränstynyt kunnantupa purettiin ja rakennettiin 
uusi muhkea ja sen yhteyteen seurakuntasali. Hautausmaat laitettiin kuntoon. Sakaristo 
sisustettiin kodikkaaksi. Kiertokoulut ja niiden opetusvälineet pantiin hyvään reilaan.  



 
Opettajanlahjat olivat Sarasteella hyvät. Selvyys ja asiallisuus ilmenivät opetustoimissa 
kaikkialla. Kansliamiehenä verraton. Pieninkin asiakirja vietiin diarioon, vähäpätöisinkin 
kirjelappu säilytettiin ja liimattiin suureen kirjaan.  Koko seurakunnasta tehtiin aakkosel-
linen luettelo, että kukin heti voitiin löytää, jos asiamies ei osannut muuten selvittää. 
Kanslia aina mallikelpoisessa kunnossa. Näki, että S. oikein nautti siitä, että ”pöytä oli 
selvä” ja kukin lappu hyllyllä paikoillaan. Notariona Tuomiokapitulissa ei töitänsä lykän-
nyt. Istunnon päättyessä oli usein pöytäkirjakin valmiina. 
 
Seurakunnan parasta aina katsoi; mutta kun ei ollut oikein kansanomainen ja kun esiin-
tymisensä toisinaan oli jyrkkääkin, ei päässyt kaikkia piirejä oikein lähelle.  Seurakunta-
laisten suhde häneen oli kunnioittava, joskaan ei erikoisemmin lämmin.  Ymmärtäväi-
semmät rovastin hyville harrastuksille ja monille huomattaville lahjoille antoivat suuren 
arvon, tunnustaen, että juuri hänenlaistaan esipappia sikäläisissä oloissa tarvittiin. Monta 
pysyväistä ja näkyväistä muistomerkkiä hänen tarmokkaasta toiminnastaan on Impilah-
della olemassa. Edellä’ mainittujen lisäksi ansaitsee tulla mainituksi, että S. järjesti kun-
nan palovakuutusyhdistyksen uudelleen ja johti sitä taidolla, samoin perusti kunnan sääs-
töpankin ja oli sen johdossa. 
 
S:n suoraa ja järjestystä rakastavaa luonnetta kuvaavana mainittakoon seuraava tapaus. 
Oli pitänyt käräjäsaarnan ja tuomari loisti poissaolollaan. Kirkkotoimien loputtua S. me-
ni suoraan oikeuspaikkaan ja sanoi: ”Ilmoitan, että olen lainmukaisesti pitänyt kärä-
jäsaarnan ja pyydän vielä pöytäkirjaan merkittäväksi, että kihlakunnanoikeudenpuheen-
johtaja on jäämällä pois käräjäsaarnasta alottanut tämän toimensa rikkomalla lakia”. 
 
Kotinsa oli erinomaisen vieraanvarainen. Köyhiä ilolla autettiin. Puolisoaan kohtaan S. 
oli hellä ja vaaliva, suhde lapsiinsa, (2 poikaa ja 1 tytär) erittäin kaunis, avoin ja toverilli-
nen. Tuo kasvonpiirteiltään jyrkännäköinen mies oli kotielämässään useimmiten hyvin 
leikkisä, iloinen ja reipas ja näin huolimatta siitä, vaikka vatsavaiva vuosikymmeniä mel-
kein päivittäin tuotti kipuja. 
 
Taloudelliset asiat eivät olleet kehuttavalla kannalla. Vekselimatkoja täytyi ukkoparan 
tuon tuostakin kaupunkiin tehdä ja muutenkin hääriä velkojensa kanssa. Tämä oli sitä 
ihmeellisempää, kun mies muuten oli tarmokas ja taitava. Niin säälittävää kuin tämä oli-
kin, niin ihailtavaa oli toisaalta se, että S. oli täysin vapaa ”rakkaudesta rahaan”. Ei hänen 
sydämensä siinä kiinni riippunut, ei vähääkään. 
 
Noin 5 – 6 vuotta ennen kuolemaansa antoi S. toimittaa vatsalaukussaan vaikean leikka-
uksen. Se onnistui hyvin ja sai hän sen jälkeen olla jotenkin terveenä ja hyvissä voimissa.  
Ollessaan Turussa Leski- ja orpokassan tilejä tarkastamassa, tuli äkkiä vatsakalvon tuleh-
dus. Tuskat olivat suuret. Leikkaus toimitettiin, mutta ei siitä ollut enää apua.  Ikuisiin 
rauhanmajoihin siirtyi ahkera ja taitava työmies Jumalan viljelysmaalta omaisten, virka-
veljien, koko hiippakuntamme suureksi kaipaukseksi. 
 
”Olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Täst’edes on 
minulle varattuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari on antava 
minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmesty-
mistään rakastavat.”  
2. Tim. 4:7,8. 
 
 



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


