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Bruno Gustaf Villehard Sarlin syntyi Viitasaarella 8.11.1878 suvun piirissä hyvin muis-
tetun kanttori, maanviljelijä Konstantin Ferdinand Sarlinin ja Charlotta Margaretha 
Granbergin poikana. V. l906, kesäkuun 23 päivänä hänet Enon pitäjässä Pielniemen 
kartanossa vihittiin avioliittoon metsänhoitaja Karl Sanfrid Hallbergin ja Alva Silvenin 
tyttären Signe Dagmar Johanna Hallbergin kanssa. Avioliitosta ovat lapset varatuomari 
Raino Erik, s.23.5.1909, dipl.ins. Arno Kalevi, s.6.3.1914 ja ekonomi Juhani Vilhelm, 
s.12.5.1918. Bruno Sarlin kuoli 6.1.1951 ja Signe Sarlin 12.9.1960. 
 
Kun tulen jäljempänä käyttämään isästäni lempinimeä "Vänni", asia kaipaa pienen se-
lostuksen. Vaasan aikoina, meidän poikien ollessa vielä keskenkasvuisia, isä Bruno 
kertoili vapaa-aikoinaan meille lukuisia rattoisia ja samalla opettavaisia tarinoita. 
Eräs juttu kosketteli Etelä-Pohjanmaan puukkojunkkarien aikaa. "Häjyjen" kovana vas-
tuksena oli körttiläisisäntä, hengen ja ruumiin voimiltaan vahva mies, Vänni. En enää 
muista, mistä pitäjästä, mutta sanotaan nyt vaikkapa Isostakyröstä. Kerran häjyt yritti-
vät hänen kimppuunsa rikkomastaan ikkunasta, mutta Vännin siepattua käsiinsä pai-
navan arkun ja kalautettua sillä ensimmäistä häjyä päähän ja huudettua muille, "tuu 
oveesta äläkä ikkunasta", palasi iltarauha tupaan. Milloin sitten häjyt myöhemminkin 
huomasivat Vännin vakaasti astelevan rähinäpaikalle, kaikui huuto: "Nyt tuloo Vänni” 
ja sillä oli aina rauhoittava vaikutus. Nuorten veljesten nahinoidessa ja metakan kiihty-
essä liiaksi, kuului maaherran virka-asunnon toisesta päästä, jossa isän työhuone oli, 
varoittava narahdus tuolin siirtyessä syrjään ja "Vännin” lähtiessä tutkimaan tilannetta. 
Kerran keksi joku meistä, taisi olla Arno, silloin huudahtaa: "Hiljaa veljet, nyt tuloo 
Vänni", eikä isää sen koommin kotipiirissä enää muulla nimellä tunnettukaan. 
 
Vännin nuoruus sattui valtiollisesti ja yhteiskunnallisesti kuohuvaan aikaan. Tultuaan 
ylioppilaaksi 1899 Jyväskylän suomalaisesta klassillisesta lyseosta, hän harjoitti opinto-
ja Helsingin yliopiston filosofisessa ja sittemmin lainopillisessa tiedekunnasssa. Sorto-
vuosien levoton kausi vei mieleltään innokkaan ja isänmaallisen nuoren miehen pas-
siivisen vastarinnan riveihin ja niissä melskeissä asevelvollisuuslakkojen organisointia 
myöten tilanne Vännin kohdalla kiristyi niin, että siirtyminen ulkomaille oli jo valmiik-
si suunniteltu, mutta ei sitten kuitenkaan toteutunut. 
 
Opintojen loppuunsaattamisen nuo tapahtumat estivät, mutta jo syksyllä 1906 Vänni 
sai ensimmäisen virkanimityksensä kaakkoispiirin vaivaishoidon neuvojaksi, kuten 
huoltotoimen tarkastajan virkanimi silloin kuului. Vähäväkisten aseman kohentami-
sesta syvästi kiinnostuneena Vännillä oli hyvät edellytykset menestykselliseen toimin-
taan sosiaalihuollon alalla. Hän oli yksi ensimmäisistä lopettamassa ns. huutolaisjärjes-
telmää, eli silloista "ihmis- tai orjakauppaa". Samoin hän teki voitavansa vaivaistalojen 
tason ja kuntien köyhäinhoidon tilan kohentamiseksi. Toimittuaan sittemmin pari 
vuotta III. piirin köyhäinhoidon piiritarkastajana, presidentti K.J. Ståhlberg nimitti ja 
määräsi Vännin Vaasan läänin maaherraksi. Tätä virkaa hän hoiti 1920 - 1930, joutuen 
kesällä 1930 silloisissa poikkeuksellisissa oloissa luopumaan siitä. Minulla on tallella 
tästä seuraava asiakirja: "Tasavallan Presidentti tekee täten tiettäväksi: että Valtioneu-
voston esityksestä Vaasan läänin maaherra Bruno Gustaf Villehard Sarlin on tällä 



avoimella kirjeellä vapautettu sanotusta virasta. Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1930. 
Tasavallan Presidentti Lauri Kr. Relander .. /. Sisäasiainministeri Arvo Linturi". "Ylei-
sen edun sitä vaatiessa”, voitiin ja voidaan vieläkin virkamies vapauttaa tehtävistään, 
vaikkei häntä voitaisi pitää minkäänlaiseen virka- tai muuhunkaan virheeseen syylli-
senä. Kerrottu ratkaisu olikin yksinomaan poliittisen tarkoituksenmukaisuuden eikä 
oikeudellisten näkökohtien sanelema. Ei ole ihme, että se syvästi koski mieheen, joka 
aina ja kaikissa oloissa oli tehnyt parhaansa oikeuden puolustajana. Kenties häntä 
myöhemmin 60-vuotispäivänään lohduttivat erään onnittelijan sanat: "Kun Sinua on 
virkasyytteestä sakotettu siitä, että liiankin innokkaasti suljit laittomaan kiihoitukseen 
käytettyjä työväentaloja ja sitten myöhemmin erotettu virastasi sen vuoksi, että puolus-
tit käräjärauhaa Vaasan raastuvanoikeuden edustalla kesällä 1930 ja koetit torjua väki-
valtaa ja anarkiaa, niin onpa vaikeata löytää parempaa todistusta todella oikeamielises-
tä ja objektiivisesta ihmisestä ja lakia voimakkaasti puoluetavasta virkamiehestä". 
 
Vännin "taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto" niinkuin perustuslakimme kauniisti sa-
noo, eivät olleet jääneet tuntemattomiksi. Niinpä hänet 1931, hänen välillä toimittuaan 
lyhyen ajan Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen tarkastajana, valittiin Helsingin 
kaupungin huoltotoimen toimitusjohtajaksi, jossa virassa palveli eläkeikään saakka eli 
vuoteen 1945. 
 
Siinä pääpiirteet kokeneen sosiaalihuolto- ja hallintomiehen virkaurasta. Kuva vaatii 
kuitenkin täydennykseksi piirteitä yhteiskunnallisista ja poliittisista toiminnoista. 
Kuopion aikoina ennen vuotta 1920 Vänni toimi lukuisissa kaupungin luottamustoi-
missa, mm. rahatoimikamarin puheenjohtajana, valtuuston jäsenenä, kasvatuslauta-
kunnan jäsenenä sekä majoituslautakunnan puheenjohtajana. Palontorjunta oli lähellä 
hänen sydäntään ja niinpä hän olikin Kuopion VPK:n eturivin miehiä. Niinikään hän 
toimi lyhyehkön ajan Kuopion vt. poliisimestarina. 
 
Kun sitten 1917 kävi ilmeiseksi, että aseellisen yhteenoton vaara oli lähellä, Vänni oli 
ensimmäisten mukana perustamassa Kuopion suojeluskuntaa ja toimi sen ensimmäi-
senä päällikkönä ajan 15.10.1919 [po. 1917]- 25.1.1918. Vapaussodan aikana hän toimi 
Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiirin kansliapäällikkönä ja Kuopion kaupungin ko-
mendanttina. 
 
Vänni oli edistyspuolueen kansanedustajana kolmilla eri valtiopäivillä, ensin 1919-1920, 
sitten 1930-1936 ja viimeksi 1945-1948. Hän oli sosiaaliministerinä Kivimäen hallituk-
sessa 1936. Vapaussodan jälkiselvittelyissä Vänni hoiti raskaan urakan vankileirien 
tarkastajana ja sotaorpojen huollon järjestäjänä. 
 
Vaasan aikana 1920-1930 Vänni sai käyttää kykyään ja tarmoaan lukuisten pulmien 
ratkomisessa ja vasta itsenäistyneen maan hallinnon vakiinnuttamisessa. Nopeassa 
tahdissa uudistuva lainsäädäntömme antoi mm. kunnille paljon uusia tehtäviä ja toi 
myös vaikeuksia. Nuo ajat olivat Vännin parasta luomiskautta ja taitavana ja tunnus-
tettuna puhujana hän sekä virallisissa kokouksissa että vapaan kansalaistoiminnan pii-
rissä osasi temmata kuulijat mukaansa ja tuoda kulloinkin pohdittavan ongelman oi-
keat ratkaisumallit havainnollisesti esiin. 
 
Oman alkuperäisen alansa piirissä Vänni virkatointen ohella yhdessä Signen kanssa 
toimitti 1913 - 1918 "Köyhäinhoitolehteä" sekä 1913 - 1914 "Fattigvårdsbladetia" ja 
myöhemmin "Huoltajaa" ollen sen päätoimittajana 1937 - 1951. Hän luennoi huolto-
lainsäädännöstä Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa ja Yliopistollakin ja vaikutti sosi-



aaliministerinä ollessaan voimakkaasti sosiaalihuollon kehitykseen. Vänni joutui esitte-
lemään kansaneläkelainkin eduskunnalle ja puhe on edelleen hallussani reprodusoi-
tuina äänilevyinä. Sittemmin hän toimi pitkään myös Kansaneläkelaitoksen valtuutet-
tujen puheenjohtajana. 
 
Ulkoinen kuva lienee ylläkerrotulla ainakin välttävästi piirretty. Olisi aika siirtyä lähei-
semmän henkilökuvan luonnehdintaan Vännistä miehenä ja perheenisänä. Ulkonaisel-
ta olemukseltaan Vänni oli mittava, hoikka ja jäntevä, ryhdikäs ja suoraselkäinen kah-
dessakin merkityksessä. Jos oikein muistan, oli hänellä pituutta n. 184 cm, ja kun hän ei 
vanhuksenakaan painunut kumaraan, säilyi vaikutelma loppuun saakka. En luule 
erehtyväni, kun totean isän luonteen melko temperamentikkaaksi, aktiiviseksi ja aloi-
tekykyiseksi. Hänelle oli suotu myös huumorin lahjat ja kun hän lisäksi oli hyvä laulaja, 
nämä ominaisuudet tekivät pidetyn seuramiehen. Pohjimmaltaan hän oli vakaa ja erit-
täin velvollisuudentuntoinen ja koetti istuttaa poikiinsakin uskon seuraavan tinkimät-
tömän mietelmän arvoon ja tehoon:" Älä koskaan kumarra voiman oikeutta, vaan oi-
keuden voimaa. Tämä johtotähtenä voi vain kuvitella miten raskaasti Vänni otti esim. 
sotasyyllisyyslain ja sitä seuranneen oikeudenkäynnin. 
 
Vänni oli hyvä isä. Parempaa satujen ja opettavaisten tarinoiden kertojaa saa etsiä. Ker-
tomuksissaan hän pyrki istuttamaan mieliimme oikeita ihanteita ja uskoa oikeuden 
voittoon. Kun kukin vuorollamme edistyimme siihen vaiheeseen, jolloin ura ja 
opintosuunta oli valittava, hän ei tyrkyttänyt mielipiteitään, mutta keskusteli kernaasti, 
jos sitä pyydettiin. Vänni oli humaani ihminen, mutta toisaalta hänessä oli sellaista it-
sestään selvää arvovaltaa, jota tapaamme yhä harvemmin. Tarvittaessa hän osasi pitää 
yllä tiukkaakin komentoa poikiensa piirissä, mikä silloin tällöin oli varsin paikallaan. 
Siitä muistuu mieleeni eräs havainnollinen tapaus. Oli kaunis kesäaamu, Keiteleen 
pinta väreili houkuttelevana Rauhaniemen edustalla, jossa silloin kesää asuttiin. Pojat 
tekivät tavallista pitemmän uintiretken ja paluumatkalla minä väsyin pahasti ja karjai-
sin: "Voi p-le, jos olis vielä 100 metriä, niin hukkuisin!" Rantatieltä kuului napakka vas-
taus: "Ja sekö olisi Sinun viimeinen sanasi”. Pakoon uinti sujui ilman väsymyksen tun-
netta, mutta ei jutusta sitten sen kummempia jälkiseurauksia ollutkaan. 
 
Milloin jonkinlainen apeus tuntui perhettä vaivaavan, saattoi Vänni tokaista - lausel-
man kaiketi Konstantinilta oppineena -: "Ollaanpa pojat tyhjästä hyvillämme". Viita-
saareen ja sukuun hänellä oli lujat siteet ja niinpä hän oli erityisen iloinen, jos virka-
asiat vaativat matkaa Keski-Suomeen. Silloin varustettiin pitkä musta avovaunu huo-
lellisesti, sillä noina aikoina oli huoltoasemaverkosto vielä aivan kehittymätön. Oli 
suunniteltava reitti tarkoin, lähetettävä muutamia 50 litran bensiinisäiliöitä rautateitse 
sopiviin pisteisiin, kiinnitettävä kaksi 35 litran aputankkia jalkalaudoille ja ennenkaik-
kea varauduttava rengasrikkoihin. Matka esim. Vaasasta Viitasaarelle oli n. 300 km ja 
varsin tavallista oli, että Karstulan Humpilla yövyttiin. Jyväskylän-Viitasaaren väli oli 
tuolloin 122 km, ja kun reittiin kuului kaksi käsivetoista lossia, pidettiin miltei hurjaste-
luna, 
jos taival katkesi 3 tunnissa. Kun saman taipaleen suotuisissa oloissa nykyään tekee 
reippaasti alle tunnissa, on mieleeni usein tullut, mitä Vänni, Keski-Suomen tieolojen 
varhaisempi parantaja sanoisikaan, jos tuon kokisi. 
 
Vänni ei milloinkaan lakannut ihailemaata Viitasaaren luontoa ja erityisesti Keiteleen 
järveä ja hänellä oli kova halu löytää hyvä mökinpaikka sieltä. Asiassa vain ilmeni jat-
kuvia hankaluuksia, kunnes lopulta v. l930 nousi "Nurmen" huvila Vanhaan Kirkko-
saareen. Se tehtiin Vermatsaaresta ostetusta ja puretusta tuvasta arkkit.prof. Jussi Paa-



telan muutospiirustuksin. Siellä perhe, tai ne, joille niin sopi, viettivät kesät 1930-1949. 
Viimemainittuna vuotena paikka myytiin. Nurmen ranta ja pikku satama olivat 
ihanteellisen hyvät. Varusteisiin kuului -vanha siro "Andros"moottorivene, joka oli ah-
kerassa käytössä, kun saaressa asuttiin ja lukuisia kalastusretkiä tehtiin. Kalastus ja ai-
kaisemmin myös metsästys olivat Vännin mieluisimpia harrastuksia eikä viidensadan-
kaan koukun pitkäsiima ollut harvinainen. "Androksen" perässä istuessaan ja venettä 
ohjatessaan Vänni oli parhaimmillaan. Saatettiin keskustella miltei mistä tahansa ja 
kohdaltani voin liioittelematta sanoa saaneeni monet parhaista eväistäni elämäni tielle 
juuri tuossa mainiosaa vanhassa uppoumaveneessä sen edetessä verkkaisasti, mutta 
varmasti kohti kulloinkin valittua tavoitetta. Mieleen on lähtemättömästi jäänyt kuva 
ryhdikkäästä ruorimiehestä, joka nautinnollisesti hymyillen katseli auringon kimallus-
ta Pihkurin selän laineilla, taikka vanaveden voimakkaissa pyörteissä. Hieman toisen-
lainen kuva on siitä, kun Vänni viileänä alkukesän iltana, otsa rypyssä tarkkaili eloho-
pean laskua huvilan ulkolämpömittarissa ja loihe lausumaan: "Ei tuu mittään, se on 
pojat kohta alavilla mailla halla". Hän toi tällä vain esiin maatalouskodista perimänsä 
huolen keväthallan uhatessa. Tuon nyt jo ikääntyneen huvilan monet 1972 sukukoko-
uksen osanottajat varmasti näkivät Kokkilan Pentin viedessä veneellään joukkoa van-
halle hautausmaalle. 
 
Olen viivähtänyt Viitasaaren muistoissa, mutta isästäni ei voisi piirtää kuvaa hänen 
syntymä- ja kasvupaikkaansa huomaamatta. Siellä Vänni varttui suuren lapsijoukon 
jäsenenä, sieltä hän toi mukanaan vankkoja perinteitä ja lujan luonteensa. Tuntuu vie-
läkin  kuin hänen mieluisa hahmonsa liikkuisi Nurmen tai Kokkilan laitureilla ja vii-
memainitun suunnalta on kuuluvinaan melko kovaäänistä kuiskailua veljesten Vännin 
ja Einarin keskustellessa valtakunnan asioista. Nuo 19 kesää omassa ja muutamia kesiä 
sitä ennen vuokratussa Rauhaniemessä antoivat, niin uskon, Vännillemme paljon. Hä-
nellä oli kiinteä kontakti lapsuutensa maisemiin maalla ja vesillä, hän ikäänkuin eli en-
tiset ajat kesä kesältä uudelleen ja varmaankin näki maisemassa oman isänsä hahmon 
samalla tavalla kuin poika nyt ja aina tekee Viitasaarella liikkuessaan. 
 
Saanen lopuksi eräänlaiseksi yhteenvedoksi lainata otteen Helsingin Sanomien julkai-
semasta muistokirjoituksesta 8.1.1951: "Hänen tinkimätön uskollisuutensa ihanteilleen 
ja elämänkatsomukselleen sekä epäitsekkään rohkea itsenäisyytensä hankkivat hänelle 
laajojen piirien jakamattoman arvonannon. Hän oli harvoja vielä eläneitä suoraselkäi-
siä vanhan polven edustajia ja laajan sukulaispiirin kokoava kunniavanhus". 


