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Suonenjoen seurakunta oli suurella äänten enemmistöllä valinnut uudeksi lukkarikseen 
Mårten Elias Sarlinin, joka toukokuussa 1861 sai valtakirjan virkaansa. Sarlinin vaimo, 
Juho Konttisen yhteydessä mainittu Hilda Sarlin, ja pastori Majanderin rouva olivat sisa-
rukset. Kanttori Sarlin itse oli sen pastori B. K. Sarlinin veli, joka kävi ollessaan Nilsiässä 
ylimääräisenä pappina antamassa viimeisen kerran ehtoollista Paavo Ruotsalaiselle.  Yl-
lämainittujen sisarusten veli, pastori K. B. Thornberg taasen on piirtänyt tunnetun ja ai-
noan kuvan Ukko-Paavosta seuratuvan penkillä. 
 
Ennen Suonenjoelle joutumistaan Mårten Sarlin oli monet vuodet ollut työläisluokan 
poikakoulun opettajana Kuopiossa.  Suku oli lähtöisin Viitasaarelta.  – Mieluista on voi-
nut olla näihin aikoihin Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin asessorina palvelleelle 
Julius Immanuel Berghille vahvistaa nimellään valtakirja, joka annettiin herännäispappi-
en likeisiin piireihin kuuluvalle, hänen kotiseurakuntansa tulevalle uudelle lukkarille!  
Sarlin oli sitten kuolemaansa asti, v:een 1895, Suonenjoella, siis n. 34 vuotta.  Hyvin hä-
net muistetaan tai ainakin tiedetään komeaäänisenä kirkkoveisuun esilaulajan ja johtajana 
Suonenjoen sekä vanhassa että uudessa kirkossa, joissa ei mikään soittokone hänen ai-
kanaan ollut veisuuta tukemassa.  Hänen äänensä sanottiin soivan kuin pasuunan.  Vä-
rähdyttävästi sydämiin painuneena kertoo vanha kuulija muistavansa, miten Sarlin-
vainaja veisasi ehtoollisjumalanpalveluksissa: ”O Jumalan Karitsa”. 
 
Kanttori Sarlin oli Suonenjoelle tullessaan neljännen kerran naimisissa.  Ensimmäisistä 
avioliitoista ei ollut lapsia ennen kuin vasta kolmannesta kaksi.  Suonenjoella perheen 
lapsiluku vuosien varrella kasvoi täydeksi tusinaksi.  Sen ajan kurjalla lukkarin palkalla, 
jolla piti vielä kellonsoittajankin vaivat maksaa, olikin taistelemista toimeentulon tur-
vaamiseksi ja lasten kouluuttamiseksi.  Sarlinit asuivat kolmessa eri paikassa ennen kuin 
saivat pysyvän kodin kanttorin itse rakennuttamassa talossa Kruununsillan korvassa. 
 
Luonteeltaan rauhallisena ja vaatimattomana Sarlin kesti puutteen ja vastoinkäymiset 
Jumalaan turvaten. Hän ja hänen vaimonsa olivat kovin erilaiset mielenlaadultaan.  Mie-
hen surumielisyyden ja umpimielisyyden vastapainona vaikutti vaimon iloinen, valoisa ja 
toimelias mieli.  Yhdessä he kantoivat luottamuksessa Jumalaan kaikki vaikeudet, ulko-
naiset ja sisäiset.  Kanttori Sarlinin elämää synkistikin välillä julma epäuskon tuska.  Mut-
ta sekin kirvoitettiin häneltä.  Uskollinen aviovaimo sai lahjat auttaa miestänsä siinäkin. 
 
Perhepiirissä ja pienen ystäväjoukon kesken muuten hiljainen kanttori rohkeni puhua 
elämän sanaa sitä janoaville.  Björkqvistin ”Uskon harjoitus autuuteen” otettiin silloin 
säännöllisesti luettavaksi, ja sitten Sarlin lapsellisesti ja hyvin tajuttavasti sanoi sanotta-
vansa näissä pienissä seuroissa.  – Elämän iltaan kallistuessa Sarlinia alkoi vaivata vähi-
tellen hiipivä halvaantuminen, joten hänen täytyi ottaa viranhoitoon apulainen.  Pekka 
Laitinen, tunnetun professori Laitisen veli Suonenjoen Lietemäen vanhasta Laitilasta, 
hoiti tehtäviään Suonenjoen lukkarina monet vuodet.   
 



Rauhallisesti kanttori Sarlin sairasti lyhyen ajan varsinaista kuolintautia, ja hiljaa sammui 
tämän uutteran ja uskollisen seurakunnan palvelijan elämä. 
 
 
Lähde: Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. 
Helsinki 1976. 
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