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Konstantin Sarlinin (1826 – 1914) elämän taitekohta 
 
 

Elämänkerrallisissa muistelmissaan (Muutamia pääpiirteitä K. Saarelaisen 
elämänvaiheista) Konstantin Sarlin kertoo elämänsä kahdeksannessa lehdessä 
vainosta ja oikeudenkäynnistä, joka johti siihen, että hän menetti kanttorin 
virkansa ja kaikki luottamustehtävänsä Viitasaarella. Neljä vuosikymmentä 
nuhteetonta palvelusta kanttorina ja monissa julkisissa tehtävissä päättyi näin 
äkkiä ja odottamatta suurta tuskaa tuottaen. 
 
Puuttumatta asian oikeudellisuuteen puoleen koetan tässä valaista tämän 
vaikean taitekohdan taustaa silloisen yhteiskunnallisen vaiheen valossa. Läh-
den siitä, että jokaisessa yhteisössä on henkilöitä, joiden arvovalta tukee yh-
teisöä. Näin oli jo ensimmäisessä kristillisessä seurakunnassa, josta Paavali 
kertoo, että oli muutamia, joita pidettiin “pylväinä” (Gal. 2,9). Niinpä suoma-
laisessa 1800-luvun yhteiskunnassa oli ollut papisto kirkollisella alalla ja ni-
mismies ja kruununvouti maallisella alalla vuoteen 1865 asti, jolloin kunnal-
liselämä itsenäistyi kirkollisesta ja jolloin kunnallislautakunnan esimiehestä 
tuli uusi auktoriteetti yhteiskuntaamme. Tämä paikallista kansanvaltaa edus-
tava ja samalla kehitystä edistävä järjestelmä aiheutti melkoisen mullistuksen 
vallinneisiin oloihin. Pitäjään tullut uusi auktoriteetti aiheutti uudenlaisen 
“vallan jaon” aikaisempien auktoriteettien kesken eikä näin suuri mullistus 
tietenkään voinut tapahtua hankauksitta. Olihan selvää, että aikaisempien 
vallanpitäjien vaikutusvalta näin väheni.  
 
Konstantin Sarlinista tuli ensimmäinen kunnallislautakunnan esimies ja kos-
ka hän v. 1865 oli ollut kanttorina jo 18 vuotta, hänellä oli melkoinen arvoval-
ta jo sen nojalla. Ruotsinkielen taitoisena ja koulua käyneenä hän silloisissa 
oloissa oli jo huomattava tekijä paikkakunnallaan. Kun hän näin sai uuden 
tehtävän, tämä tietenkin lisäsi hänen vaikutusvaltaansa. Tähän tuli lisäksi hä-
nen asemansa herännäisyyden johtomiehenä Viitasaarella. Tästä hän kertoo 
elämänkertansa kuudennella lehdellä. Konstantin Sarlin oli näin johtomies 
sekä hengellisellä että maallisella sektorilla. Siksipä hän sai vastaansa sekä 
kirkkoherran että maaherran ja nimismiehen. Syntyneessä taistelussa ei näin 
ollen ollut kysymys oikeasta ja väärästä, vaan suuren arvovallan saaneen 
miehen kaatamisesta ja siten vanhojen vallanpitäjien arvon palauttamisesta 
entiseen kukoistukseensa. Asiassa eivät olleet vastakkain loppujen lopuksi 
miehet vaan aikakaudet. Elettiin aikojen murrosta ja sitä eivät vanhan järjes-
telmän edustajat kestäneet. Saatamme hyvin kuvitella mielessämme, että pit-
kä, komea Konstantin Sarlin nopeaälyisenä ja sanavalmiina miehenä ei ollut 
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helposti voitettava tekijä silloisessa yhteiskunnassa – varsinkin kun hänen si-
vistystasonsa ei sanottavasti jäänyt jälkeen toisten vallanpitäjien sivistystasos-
ta. 
 
Emme ihmettele sitä, että suuren perheen huoltaja joutui osallistumaan liike-
elämään. Silloinen nouseva tekijä oli puukauppa. Konstantin Sarlin oli norja-
laisen yhtiön ostoasiamiehenä, mikä tietenkin oli kaikin puolin oikeaa ja lu-
vallista. Kun hän erään oston yhteydessä kirjoitti kauppakirjaan kuolleen 
isännän nimen, toimittaakseen – kuten hän itse muistelmissaan kertoo, isät-
tömäksi jääneelle ja vaikeuksissa kamppailevalle perheelle nopeaa apua – ei 
tämä tapahtunut itsekkäistä syistä. Hänhän ei menettelystä saanut mitään 
etua. Kunnioituksemme suvun arvovaltaista patriarkkaa kohtaan ei tapauk-
sen johdosta hitustakaan vähene. Joudumme vain surren toteamaan, että pa-
hat voimat saivat tästä aiheen miehen kaatamiseen ja hänen uransa katkaise-
miseen. 
 
Konstantin Sarlinin kovana osana oli elämä aikojen murroksessa. Hän joutui 
siitä maksamaan kalliin hinnan. 
 


