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Wiitasaaren Hagelbergit ja Sarlinit 1800-luvulla – ja mikä yhdisti 
pappilan ja lukkarilan perheet  

  
Hagelberg-Raekallion Sukuseuran sukuhaarat eli ns. klaanit perustuvat veljesten, kaup-
pias Anders Johan Hagelbergin (1796 - 1852) ja lukkari Karl Herman Hagelbergin (1808 
- 1868), lapsiin. Anders Johan syntyi ja kuoli Tampereella. Siellä sukukokouksemme on 
pidetty ainakin kaksi kertaa. Karl Herman syntyi Teiskossa. Hänet valittiin 1840 Virtain 
seurakunnan ensimmäiseksi lukkariksi, jota virkaa hän hoiti kuolemaansa saakka. Tällä 
perusteella sukukokous pidettiin vuonna 1993 Virroilla. 
 
Oma klaanitaustani on Karl Hermanin vanhin lapsi, 75-vuotiaaksi elänyt rovasti K. E. 
Hagelberg (1831-1906). Karl Edvard syntyi Virroilla ja meni naimisiin Virroilta kotoisin 
olevan talollisentytär Maria Virtasen (1832-1899) kanssa. Valmistuttuaan papiksi Karl 
Edvard toimi eri seurakunnissa, aika pitkään mm. kappalaisena Piikkiössä ja kirkkoher-
rana Nastolassa.  
 
Näinä vuosina syntyi yhteensä 12 lasta, joista esikoisina kaksoset vuonna 1858. Kuo-
puksen syntyessä 1878 äiti Maria oli 46-vuotias. Lapsista tyttäriä oli viisi ja poikia seit-
semän. 1800-luvulla lapsikuolleisuus oli suuri, mutta rovastiperheen kaikki lapset saivat 
kasvaa aikuisiksi. Kuitenkin kolmanneksi vanhin lapsi kuoli Nastolassa vain 25-
vuotiaana. 
 
Karl Edvardin ollessa 54-vuotias hänet valittiin Viitasaaren suuren emäseurakunnan 
kirkkoherraksi. Lapsista vanhimmat, kaksostytöt, olivat tällöin jo 27-vuotiaita ja irtaan-
tuneet kotoa, iältään kaksi vuotta nuorempi oli juuri kuollut, ja hänestä seuraava oli 
opiskelemassa. Näin ollen 1885 Viitasaarelle muutettaessa mukana seurasi kolme ty-
tärtä (22-, 12- ja 7-vuotiaat) ja viisi poikaa (iältään 20, 19, 16, 14 ja 10 vuotta). Perheen 
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kotina oli keskeisellä paikalla sijainnut Viitasaaren vanha pappila – jota ei enää ole 
olemassa.  
 
             

 
 

Sigfrid August Keinänen (1841-1914), Viitasaaren pappila Keiteleen rannasta  
katsottuna, 1902. 

Tämä virkatalo oli pappilana 1950-luvulle asti ja purettiin ilmeisesti 1960-luvulla. 
 
Rovasti Karl Edvard oli olemukseltaan rauhallinen, pyylevähkö mies, ruustinna Maria 
pienikokoinen, hintelä ja nopealiikkeinen. Pappilassa aikaa näytti perinteisesti vanha, 
hitaasti raksuttava – tiik-taak-tiik-taak – ja laiskasti kumahteleva kaappikello. Jossakin 
vaiheessa Maria hermostui perin pohjin sellaiseen hitauteen ja hankki kaappikellon 
viereen oman, rivakasti tikittävän – tiktaktiktaktiktak – seinäkellonsa, "tärpäntikkelin", 
jolla oli myös napsakat kellonlyönnit.  
 
Vuosisadan viimeisenä vuotena perhettä kohtasi kaksi menetystä. Jo oman perheen 
perustanut poika Emil kuoli ainoastaan 34-vuotiaana. Ja pian hänen jälkeensä meneh-
tyi Maria-ruustinna. Säilyneessä kuolinilmoituksessa todetaan:  
 Ilmoitetaan, että rakas vaimoni, Ruustinna Maria Hagelberg pitkällisen taudin sairas-
tettuaan nukkui, Wapahtajaansa turvaten, kuoleman uneen Wiitasaaren pappilassa 
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huhtikuun 1 päivänä 1899, 66 vuoden, 10 kuukauden ja 20 päivän ijässä, oltuaan elä-
mänkumppalinani avioliitossa yli 42 vuoden. – Minun ohella surevat vainajata lähinnä 
10 lasta, 14 lastenlasta, 2 sisarta, 4 vävyä ja 5 miniätä. K. E. Hagelberg. "Jo nyt harja 
majastani murtui."  
 
Rovasti eli leskenä vielä seitsemän vuotta ja jatkoi kirkkoherrana kuolemaansa saakka. 
 
Viitasaaren seurakunnan "weisunjohtajat" valittiin 1800-luvulla Haapaniemen Kokkilan 
talosta, jossa asui musikaalista väkeä. Ensin lukkarin virka periytyi isältä, edesmenneel-
tä Henrik Sarlinilta, vanhimmalle pojalle Karl Henrikille, 17-vuotiaalle nuorukaiselle. 
Hän kuitenkin kuoli jo 22-vuotiaana. Niinpä vuonna 1845 lukkariksi valittiin Kokkilan 
seuraava poika, Konstantin Ferdinand Sarlin (1826-1914), hänkin tuolloin ainoastaan 
19-vuotias. Mutta hänen lukkarinuransa kestikin sitten vuosikymmeniä. 
 
Lukkari Konstantin Sarlin oli rovasti K. E. Hagelbergia viisi vuotta vanhempi ja eli huo-
mattavasti vanhemmaksi kuin tämä, 88-vuotiaaksi. Toisin kuin pappilassa Kokkilassa oli 
koettu ja vielä koettiin useita raskaita menetyksiä.  
 
Konstantinin ensimmäinen vaimo Amalia Gustava Kahelin (1829-1863) synnytti yhdek-
sän lasta. Näistä ensimmäinen, 1849 syntynyt, eli vain yksivuotiaaksi, ja esikoisen kuo-
linvuonna syntyneistä kaksostytöistä toinen menehtyi synnytyksessä; voi vain kuvitella 
nuoren perheen tunnelmia, kun samana vuonna kuoli kaksi lasta. Parin vuoden välein 
syntyneistä muista lapsista kuoli vielä yksi 1½-vuotiaana. Rakastettu Amalia itse me-
nehtyi äkillisesti 34 vuoden iässä, ja Konstantin jäi leskeksi kuuden lapsensa kanssa. 
 
Uudeksi puolisoksi ja lapsille äitipuoleksi tuli Olivia Lovisa Sahlstein (1837-1865). Mutta 
hän kuoli 27 vuoden iässä lapsivuodekuumeeseen esikoisen ollessa kuuden päivän 
ikäinen. Kahden vuoden sisällä Konstantin Sarlin jäi toistamiseen leskeksi. Hän oli 39-
vuotias. Seitsemästä lapsesta vanhin oli 15-vuotias ja nuorin vasta kapalovauva. 
 
Kotiin tarvittiin kipeästi uusi äitipuoli. Sellaisen Konstantin sananmukaisesti haki Jäm-
sän kirkonkylästä, pienestä Tuomelan torpasta: 24-vuotiaan Charlotta Margareta 
Granbergin (1843-1886). Avioliitto kesti 19 vuotta. Ahkera, siisti ja tunnollinen Marga-
reta, myös musikaalisuudestaan tunnettu, kasvatti Konstantinin orpolapset aikuisiksi ja 
synnytti itse 11 lasta. Näistä toisena syntynyt kuoli 6-vuotiaana ja yksi pesueen keskel-
tä neljän kuukauden ikäisenä. Perheelle raskas koettelemus oli vielä se, että nuorim-
mainen syntyi kuolleena kesällä 1885, jolloin Margareta oli 41-vuotias.  
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K. E. Hagelbergin muuttaessa 1885 Viitasaarelle Konstantin Sarlinin ja edesmenneiden 
puolisoiden Amalian ja Olivian jälkeläiset olivat jo aikuisia ja lähteneet kotoa maailmal-
le. Kokkilassa lapsiparven muodostivatkin Konstantinin ja Margaretan viisi tytärtä ja 
kolme poikaa. Mutta seuraava isku oli, että "mamma Margareta" menehtyi sydänhal-
vaukseen 43 vuoden iässä 1886. Konstantin oli 60-vuotias ja jälleen leski. Nuorin lapsi 
oli tuolloin 4-vuotias.  
 
Kokkilan vanhimmainen, 18-vuotias Jenny-tytär, oli muutaman vuoden sijaisäitinä seit-
semälle sisarukselleen, kunnes itse meni naimisiin. Taloudenhoidossa oli turvauduttava 
palvelijoihin, lähipiirin avuliaisiin naisihmisiin ja muihin auttajiin. 1890-luvun lopulla 
yhdestä taitavasta taloudenhoitajaneitosesta ja nuorimpien lasten hyvästä kasvattajas-
ta kehkeytyi Konstantinille vielä neljäs vaimo – ja yhden lapsen äiti. 
 
Sekä kirkkoherran että lukkarin kodeissa kasvoi siis suuret lapsikatraat. Tapana olikin 
sanoa, että Hagelbergien pappila oli täynnä komeita poikia ja Sarlinien lukkarila pellon 
toisella puolella täynnä viehkeitä tyttäriä. Ei tarvitse paljon mielikuvitusta arvatakseen 
seuraamukset: puolin ja toisin ihastumisia ja rakastumisia! Niistä kolme johti avioliit-
toon asti. 
 
Todella kävikin niin, että 29-vuotias Johannes Hagelberg kosi viisi vuotta nuorempaa 
Dagmar Maria Sarlinia ja 26-vuotias Uuno Vilhelm Hagelberg puolestaan itseään kolme 
vuotta nuorempaa Edith Ingeborg Sarlinia. Vuonna 1895 vietettiin kaksoishäät. Kerro-
taan, että lukkari Sarlin saattoi molemmat tyttärensä vihille. Onnistuikohan Viitasaaren 
kirkon käytävällä etenemään kolme rinnakkain vai taluttiko isä kummankin tyttärensä 
erikseen alttarille? 
 
Pappilan pojista seuraava, Ivar Alexander Hagelberg (s. 1871), oli löytänyt lukkarilasta 
mielitiettynsä jo rippikouluikäisenä, ja sittemmin rautatieläisen koulutukseen lähties-
sään hän teki odottamislupauksen viisi vuotta nuoremman neidon – melkein vielä lap-
sen – Eva Linnea Sarlinin kanssa.  
 
Eva oli muita kookkaampi ja vankempi. Tästä tyttärestä Konstantin Sarlin ajatteli talon 
emäntää tai kartanon rouvaa ja suuntasi hänen koulutuksensa käytännön aloille. Opin-
toihin oli kuulunut mm. kutomakoulu ja karjanhoitokurssi. Ja Keski-Suomen kansan-
opiston aloittaessa toimintansa 1894 Äänekoskella seitsentoistias Eva lähetettiin oppi-
laaksi sen ensimmäiselle kurssille. Kurssitoverina ollut vauraan talollisen poika Lau-
kaasta rakastui soreaan neitoon ja olisi halunnut tämän emännäkseen; näin Konstan-
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tin-isän haave olisi toteutunut. Mutta ei. Vaikka Evakin oli kiintynyt nuorukaiseen, hän 
oli lupautunut Ivarillensa, pysyi uskollisena ja hylkäsi avioliittotarjouksen.  
 
Koulutus vei Ivarin niinkin kauas kuin venäjän kielen ja rautatiesäännösten oppiin Pie-
tariin. Kirjeet kulkivat tiuhaan, lupaukset pidettiin. Lopulta vuonna 1897 juuri täysi-
ikäiseksi ehtineestä Eva Sarlinista tulikin 26-vuotiaan rautatievirkamiehen – sittemmin 
asemapäällikön – Ivar Hagelbergin puoliso ja rovasti ja ruustinna Hagelbergin kolmas 
lukkarilasta naitu miniä. 
 
Ivar ja Eva Hagelberg olivat minun äidinpuoleiset isovanhempani. Suuressa nimenmuu-
tossa vuonna 1906 he suomensivat nimensä Iivari Santeri ja Eeva Linnea Raekallioksi.  
 
Joskus lapsena oli vähän vaikea käsittää, miksi äitini Vuokko Raekallio-Teppo aina pu-
hui 'kaksinkertaisista' serkuista, joita myös kävi meillä sukulaisvisiiteillä. Mutta niinhän 
se on, että kahden isänpuolen sedän ja kahden äidinpuolen tädin lapset olivat Vuokolle 
serkkuja molempien vanhempien kautta. 
 
Mutta, mutta. Parinvalinta pappilan poikien ja lukkarilan tyttärien kesken oli vähällä 
saada jatkoa: syntymässä oli vielä neljäskin pariskunta. Isoäitini Eeva Raekallion kerto-
mana tiedän kuitenkin käyneen niin, että Maria-ruustinnalle tämä oli kerta kaikkiaan 
liikaa. Hän puuttui tiukasti asiaan ja lopetti nuorten seurustelun lyhyeen. Ja ajan tavan 
mukaan osapuolten oli siihen tyytyminen! 
 
Rovasti K. E. Hagelberg ja lukkari Konstantin Sarlin olivat Viitasaarella tunnettuja ja vai-
kutusvaltaisia henkilöitä, vaikkakin hyvin erilaisia persoonallisuuksia. Kummallakin oli 
virkatyö ja myös laajat tilukset hoidettavinaan sekä isot lapsikatraat kasvatettavinaan. 
Rovastin kolmen pojan ja lukkarin kolmen tyttären avioliitoista syntyi ’kaksinkertaisia’ 
serkuksia, joiden saamien jälkeläisten joukkoon itsekin kuulun. Olen sekä Hagelberg-
Raekallion Sukuseuran että Sukuseura Sarlinin jäsen ja osallistun molempien sukuko-
kouksiin – ja tuon tuosta on kaivettava esiin sukuluettelot, jotta klaanit ja serkkusuh-
teet pysyvät järjestyksessä!  
 
 

 

 


