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Vuosi 1896 
 
Vuonna 1896 on vieraskirjassa nimiä niukasti. Sinä kesänä purettiin vanha Kallioniemen huvilara-
kennus ja uutta, entistä ehompaa alettiin rakentaa sijalle. Perhe asui sangen ahtaasti ja vaatimat-
tomasti ”talolla”. 
 
Ensimmäiset nimet ovat kesäkuun 5 päivältä: Alba Tiainen ja lapsen käsialalla Lauri Tiainen. 
 
Alba Tiainen oli pastorin leski ja Lauri hänen pieni poikansa. Pastorin rouva tuli taloutta hoitamaan 
siksi aikaa kun Kallioniemen emäntä oli Helsingissä hakemassa uutta pientä vierasta, jonka nimeä 
ei mainita Kallioniemen vieraskirjassa: tämä oli piskuinen tyttölapsi, lapsista kolmas järjestyksessä, 
joka kasteessa sai nimen Sirkka. 
 
Lähes nelisenkymmentä vuotta myöhemmin kertoi ’Tahko’, maisteri Lauri Pihkala tämän Alba-
tätinsä usein kertoneen kauniita asioita Kallioniemestä ja muistelleen sitä lämmöllä. 
 
Saman kesän elokuun 17 päivänä luemme nimet John Sarlin ja Jaakko Fennander. He olivat kum-
pikin mikkeliläisiä maanmittausinsinöörejä. 
 
John Sarlinin nimi esiintyy silloin ensimmäisen kerran vieraskirjan lehdillä, ja jatkona on runonpät-
käkin: 
 
  Ken unhottavi Kallionimen 
  siellä kerran vierailtuaan? 
  Helmillä on koristettu 
  Kallioniemi kaunistettu, 
  Emilillä edustettu, 
  Vilholla viitotettu, 
  Salmella sulostettu, 
  Sirkalla siroitettu. 
 
Eikä hän unohtanutkaan Kallionientä, sillä kaksi vuotta myöhemmin saatamme lukea vieraskirjasta 
koko hänen perheensä nimet: jo huhtikuussa hänen ja hänen vaimonsa Hanna Sarlinin ja kesä-
kuun viidentenä lasten nimet: Berndt, Mathilda, Eva ja Georg sekä elokuussa vanhin tytär Val-
borg. 
 
Insinööri Sarlin muutti Mikkelistä kesäksi Kallioniemen sisarhuvilaan Metsäpirttiin, joka juuri oli 
siirretty Someen vastakkaiselle rannalle, ja niin olivat Sarlinit ensimmäiset ’toisen puolen’ kesä-
asukkaat, ja he viihtyivät tuolla kauniilla seudulla parikin kesäkautta. 
 
Väitetään, että Kallioniemen ja Metsäpirtin herrat olivat siinä määrin toistensa näköiset ja kokoi-
set, että heistä vallan saattoi erehtyä. Ja edelleen kummankin tyttäret, samanikäiset ja –näköiset, 
toinen Sirkka ja toinen Eva, joka myöhemmin naimisiin mentyään oli Mitterhusen nimeltään, oli-
vat kuin kaksi marjaa, ja ylioppilasaikoinakin vieraat luulivat heitä sisaruksiksi. Ja yhdennäköisyys 
ilmenee vielä kolmannessakin polvessa siten, että Evan ja tämän kirjoittajan tyttären suhteen on 



useampi kuin yksi erehtynyt, onpa tämä Evan ’kaksoissisar’ Sirkka luullut Evan tyttären valokuvaa 
oman sisarentyttärensä kuvaksi. 
 
Mathilda Sarlin opiskeli sittemmin ylioppilaana suomen kieltä ja oli E.N. Setälän oppilas. Mainittu 
opettaja on väittänyt, että hänellä on ollut ainoastaan kaksi naispuolista oppilasta, joilla olisi ollut 
todella luontaisia taipumuksia ja mahdollisuuksia kielitieteelliseen työhön: toinen oli Mathilda Sar-
lin, toinen Helmi Arneberg (Pentti). Ja hän oli erittäin pahoillaan, kun tämä etevä Mathilda maiste-
riksi valmistuttuaan antautui sairaanhoitajataruralle, ja lausui huokaisten: ”Sellaisia ne naiset 
ovat!” Mutta Mathilda meni myöhemmin naimisiin, jätti sairaanhoitajatarhomman ja toimii oppi-
koulun lehtorina Hyvärinen-nimisenä. Eikä naiskielitieteilijää tullut kummastakaan oppilaasta, toi-
nen, Helmi Arneberg-Penttihän on tunnettu lottatyöntekijä. 
    
Myöskin vanhimpaan tyttäreen, Valborgiin, on myöhemmin ollut kosketuskohtia. Hän meni naimi-
siin suistamolaisen kirjailijan Iivo Härkösen kanssa, joka oli Suomen kirjailijaliiton monivuotinen, 
innokas sihteeri ja rahastonhoitaja, ja hänen miehensä välityksellä uudistui vanha kallioniemeläi-
nen tuttavuus. 
    
Ilmeisesti John Sarlin ei tämänkään Kallioniemi-kesän jälkeen unhoittanut Someen seutuja, koska 
hänen perheensä vietti myöhemmin, vuonna 1905, vielä toisenkin kesän Metsäpirtissä. 

    
  
 
Taustatietoa E. N. Setälästä 
 
Katkelma artikkelista: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/500/ 
 

Ristiinalainen ja tuusulalainen maanomistaja 
 
Eräs E. N. Setälän talonpoikaiseen taustaan, mutta myös sivistyneistön silloisiin arvostuksiin liitty-
vä ilmiö oli hänen kiinnostuksensa maan omistamiseen ja viljelemiseen. Hänessä oli paljon 
ökyisäntää, jolle kaiken ikkunasta näkyvän maan oli oltava omaa". Hän osti 1893 lehtori   
Jakob Haniel Päivärinnalta (aiemmin Swan) Kallioniemi-nimisen kesäpaikan Ristiinasta läheltä 
Mikkeliä. Päivärinnan huvilan tilalle rakennettiin aikaa myöten arkkitehti Yrjö Sadeniuksen piirtä-
mä ylellinen, kansakoulua muistuttava huvila, mutta sen lisäksi Setälä hankki lähistöltä Toijolan   
kylästä maatilan, jota hän laajensi ja viljeli innokkaasti. Kyse oli lähinnä omavaraistuotannosta, 
jonka taloudellinen kannattavuus oli varsin kyseenalaista ja jonka todellista luonnetta tytär Salme 
Setälä on luonnehtinut lähinnä koketeeraukseksi. 
 
Omistukset Ristiinassa olivat kiireiselle Setälälle kuitenkin turhan kaukana ja hankalien kulkuyhte-
yksien takana. Hän oli valtiopäivillä saanut läpi jopa määrärahan uuden tien rakentamiseksi Ristii-
nan kirkolta Toijolaan, mutta kuvernöörin luona käynyt paikkakuntalaisten lähetystö sai hankkeen 
kaadetuksi. Pienen Veikko-pojan hukkuminen Ristiinassa 1920 saattoi olla lopullinen niitti Setälän 
päätökselle hankkia kesäpaikka lähempää Helsinkiä, missä hän nyt asui Etu-Töölössä. 
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