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Bernhard Sarlin, Mikkelin kirkkoherra 100 vuotta sitten 
 
Kenkäverossa jatketaan syventymistä Mikkelin keskeiseen historiaan. Päärakennuk-
sessa avattiin eilen uusin näyttely, jonka Virpi Tesarczyk on koonnut. Aiheena on ro-
vasti Bernhard Kristfrid Sarlin pyhäkoulun edistäjänä. Sarlin oli Mikkelin kaupunki- ja 
maaseurakunnan kirkkoherra vuosilta 1891-1906. 
 
Sarlin oli syntyisin Viitasaarelta. Siellä hänen perhettään kohtasi järisyttävä onnetto-
muus. Seurakunnan lukkarina toiminut isä, Henrik, joutui soutuveneellä virkamatkal-
le. Myrskyssä vene rikkoutui ja kaatui omien lasten nähden. Hänet saatiin nostetuksi 
järvestä. mutta liian myöhään. Hän ei enää palannut työkuntoiseksi. Joitakin vuosia 
myöhemmin hän kuoli, kun Bernhard oli noin seitsemän vuoden ikäinen. Poika sai 
orponakin hyvän koulutuksen. Papiksi hänet vihittiin 22-vuotiaana 1850. 
 
Ennen Etelä-Savoon muuttamistaan Sarlin oli palvellut viidessä seurakunnassa. Näistä 
ensimmäisessä, liian maailmallisena pitämässään Viipurissa, hän oli vain vuoden. Hä-
nen parhaimpiin ystäviinsä kuului sinä aikana A.E. Berner, myöhempi Pieksämäen ro-
vasti. 
 
Nilsiässä Sarlin oli seitsemän vuotta ja ystävystyi herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen 
kanssa. Herännäisyyden historiateoksissa Sarlinia onkin pidetty oman liikkeen mie-
henä. 
 
Seuraavaan virkapaikkaansa, Rautalammille, Sarlin olisi mielellään jäänyt pysyvästi. 
Hän ei kuitenkaan menestynyt papinvaalissa. Siksi hän kolme vuotta palveltuaan siir-
tyi Tuusniemelle. Siellä hän toimi yli viisitoista vuotta. Paikkakunnalla sattuivat kah-
teen otteeseen suuret katovuodet. Niistä jälkimmäiset, 1867-68, koettelivat pappi-
laakin. Kirkkoherra joutui hautaamaan puolisonsa Amandan. Sarlin, suuren perheen 
isä, meni sittemmin naimisiin tämän sisaren kanssa. 
 
 

Näky pyhäkoulutyöstä 
 
Jo näissä seurakunnissa tuli näkyviin Sarlinin kiinnostuksen keskeinen alue, pyhäkou-
lutyö. On osuvaa, että juuri tämä puoli Sarlinin elämäntyöstä on otettu Kenkäveron 
näyttelyssä hallitsevaksi teemaksi. Sarlin oli saanut tähän toimintaan vaikutteita var-
sinkin esikuvallisena pitämältään opettajaltaan, kuopiolaiselta herännäislehtori Julius 
Immanuel Berghiltä. Niinpä Sarlinista tuli yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä py-
häkoulun edistäjistä. 
 



Hänen pyrkimyksensä ei rajoittunut vain pyhäkoulujen määrän kasvattamiseen vaan 
koski erityisesti opetuksen laatua. Hän valmisti opettajien kouluttamiseksi aineistoa. 
Siihen kuului ensimmäinen suomalainen alan oppikirja nimeltä Kateketi. 
 
Pyhäkoulutyön puolesta Sarlin puhui paitsi paikallisseurakunnissa myös alueellisissa 
kokouksissa ja lehdistössä. Häntä ajoi näin voimakkaaseen vaikuttamiseen vakuuttu-
neisuus siitä, että kristillinen usko ja elämä edellyttävät tiedollista syventymistä. 
 
 

Virsikirjaa työstämässä 
 
Sarlin joutui Tuusniemellä pitäjänkokouksen puheenjohtajana vetämään useita ra-
kennushankkeita. Niihin liittyneet ristiriidat kiteytyivät Sarlinin päätelmäksi: ”Pappi, 
jonka aikana joudutaan paljon rakentamaan, ei voi olla onnellinen.”  
 
Tuusniemellä alkoi Sarlinin sairastelu, joka vei hänet kolmeen kertaan ruotsalaisiin 
kylpylöihin pitkänpuoleisille hoitojaksoille. Sitäkin hämmästyttävämpää oli, mitä ta-
pahtui, kun hän siirtyi kirkkoherraksi Valkealaan 1875. Vaikka työkuorma oli Sarlinin 
omalla päävastuualueellakin ylen suuri, hän suostui myös kirkolliskokousedustajaksi. 
Hänelle tuli erityisen raskaita lisätehtäviä, isoimpana niistä virsikirjakomitean jäse-
nyys. Intohimoja herättäneessä hankkeessa Sarlin kertoi edustaneensa vanhojen vir-
sien kannattajia. Neljäs virallinen suomalainen virsikirja hyväksyttiin vuonna 1886. 
 
Valkealassa Sarlin pyrki varsinaisen kirkollisen työnsä ohella panostamaan raittiuden 
edistämiseen. Hän näki väestössä alkoholin aiheuttamat tuhot vielä suurempinä kuin 
aikaisemmilla palvelupaikkakunnillaan. 
 
 

Sarlin Mikkelissä 
 
Mikkelin kirkkoherrana vuosina 1876-1888 ollut K.J.G. Sirelius oli vihkinyt Bernhard 
Sarlinin tämän toiseen avioliittoon Katri [p.o. Klara] Roschierin kanssa. Hän oli myös 
tullut oman toisen vaimonsa kautta näiden sukulaispiiriin. Sarlin oli Sireliuksen kut-
sumana ollut puhujana Suomen Lähetysseuran vuosijuhlilla. 
 
Niinpä kun Sirelius vuonna 1888 kuoli, avautui Sarlinille mahdollisuus hakea tuttuun 
seurakuntaan. Hän saikin vaalissa enimmät äänet ja tuli nimitetyksi. Ennen hänen vir-
kaan astumistaan 1.5.1891 oli tehty päätös, jonka mukaan seurakunta jaettiin kahtia, 
mutta täysin vasta hänen kuolemansa jälkeen. 
 
Valkealasta seurasi Mikkeliin mukana hänen apulaisensa ja vävynsä A.L. Gulin, josta 
sittemmin tuli Mikkelin toinen kappalainen. Gulin määrättiin kaupunkipuolen nimik-
kopapiksi, jonka yhdeksi tehtäväksi tuli kapunkilaisten kirkonkirjojen pitäminen. Ny-
kyisin Gulin muistetaan parhaiten Ristiinan kirkkoherrana. 
 
Viime vuosisadan alussa oli Mikkelin kaupunki- ja maaseurakunnassa pari vuotta har-
vinainen tilanne. Samasta perhepiiristä oli samaa seurakuntaa palvelemassa kolme 



pappia. Kolmas oli Bernhardin poika K.K. Sarlin, myöhempi Puumalan pitkäaikainen, 
80-vuotiaana eläkkeelle jäänyt kirkkoherra. 
 
Sarlin oli Mikkeliin virkaan tullessaan 63-vuotias. Parina ensimmäisenä vuonna hän 
oli erityisen tarmokas. Tämä näkyi selvästi pyhäkoulutyöstä. Maapuolelle syntyi lyhy-
essä ajassa 57 pyhäkoulua ja kaupungissa sen alueen tarpeiden mukaan. 
 
Sarlinille osoitettiin edelleen luottamusta yhteisissä tehtävissä. Hän oli mukana jän-
nitteisessä katekismuksen valmistuskomiteassa. Näissä merkeissä myös arkkipiispa 
Gustaf Johansson asui ja työskenteli hänen vieraanaan Kenkäveronniemen pappilas-
sa. Nykyään parhaiten näkyvä seuraus Sarlinin ajasta Mikkelissä on tuomiokirkko. 
 
Vuonna 1900 tuli kuluneeksi viisikymmentä vuotta Sarlinin pappisvihkimyksestä. Sen 
kunniaksi hän piti pappilassaan elämäntyöstään esitelmän. Mäntyharjulaislähtöinen 
professori Martti Ruuth julkaisi sen Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirjassa 
1932. Siinä tekstissään Sarlin tukeutuu Johanssoniin toivoessaan, että lämpimän 
tuomiokirkon jälkeen tajuttaisiin hankkia lämmityslaitteet myös maaseurakunnan 
kirkkoon. Ilman niitä kirkko oli pääosan vuotta kuin piinapenkki. 
 
Sarlin teki kaikissa seurakunnissaan suuren työn, mutta Mikkelissä hänen palvelunsa 
oli varsinkin loppupuolellaan sairauden leimaamaa. Hänen kuolemansa 78-vuotiaana 
käynnisti toimet Mikkelin seurakuntajaon loppuun saattamiseksi. 
 
Muutaman kymmenen metrin päässä Rouhialan siunauskappelin ovesta sijaitsee Sar-
linien perheen hauta. Tässä viikonvaihteessa sillä vierailee suuri määrä suvun jäseniä. 

 
 


