
 

 
 
Bruno Sarlin ja mellakka Vaasan oikeustalolla vuonna 1930 
 
 
Vuodenvaihteessa tuli televisiosta Hertta Kuusisen elämää käsitellyt tv-sarja Punainen kolmio. Yhdessä sar-
jan osassa mainittiin henkilö nimeltä Asser Salo. Hän on liittynyt myös Sarlin-suvun jäsenen, Bruno Sarlinin 
elämänvaiheisiin ja kohtaloon. 
 
 
Bruno Gustaf Villehard Sarlin (1878 - 1951) oli Konstantin Sarlinin 18. lapsi. Bruno oli opiskellut Helsingin 
yliopiston filosofisessa (sittemmin lainopillisessa) tiedekunnassa, mutta sortovuosien tapahtumat estivät 
opintojen loppuunsaattamisen. Hän oli mukana passiivisen vastarinnan riveissä niin aktiivisesti, että ulko-
maille siirtyminen oli jo valmiiksi suunniteltu.  
 
Olojen rauhoituttua hän aloitti 1906 nousujohtoisen uran vaivaishoidon eli huoltotoimen eli sosiaalihuollon 
alalla. Hän mm. aloitti Köyhäinhoitolehden ensimmäisenä päätoimittajana vuonna 1912. Vuoden 1917 le-
vottomuuksien aikana hän oli taas aktiivisena maanpuolustustehtävissä eli perustamassa Kuopion suojelus-
kuntaa, ja toimi sen jälkeen mm. Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiirin kansliapäällikkönä. Vuonna 1919 
hänet valittiin edistyspuolueen kansanedustajaksi valtiopäiville. Tästä tehtävästä hän erosi seuraavana 
vuonna kun presidentti K. J. Ståhlberg nimitti hänet Vaasan läänin maaherraksi.  
 
Vuonna 1930 Lapuan liike toimi toimi jo aktiivisena Pohjanmaalla. Maaliskuussa lapualaiset tuhosivat va-
semmistolaisen Vaasassa ilmestyneen Työn Ääni -sanomalehden painokoneet. Oikeudenkäynti asiassa jär-
jestettiin kesäkuun alussa. Tapahtuma sai lapualaiset liikkeelle ja heitä saapui Vaasaan 1.800 miestä auto-
kulkueena, joka pysähtyi mielenosoituksellisesti mm. maaherran virka-asunnon eteen.  

 

 

Oikeudenkäynnissä oli kuultavana todistajana kirjapainon faktori 
Eino Nieminen, jonka tultua ulos salista lapualaiset pahoinpiteli-
vät hänet ja repivät hänen vaatteensa. Tapahtumasta otti valoku-
via lehtikuvaaja Paavo Poutiainen, joka vielä yllytti tekijöitä ja sai 
näin otettua yhdet Suomen lehdistöhistorian kuuluisimmat kuvat.  
 
Sekasortoisessa tilanteessa pahoinpideltiin noin kymmenkunta 
vasemmistolaista sekä useita porvarillisesti ajattelevia kansalai-
sia, jotka yrittivät estää väkivaltaa ja puolustaa oikeusvaltion pe-
riaatteita.   
 
Hetkeä myöhemmin Työn Äänen asianomistaja, asianajaja ja kan-
sanedustaja Asser Salo tuli ulos oikeustalosta, ja mellakka yltyi 
entisestään. Paikalla ollut poliisi ei puuttunut tilanteeseen, mutta 
maaherra Bruno Sarlin yritti vedota käräjärauhaan ja suojella 
Saloa joutumasta myös pahoinpidellyksi. Yritys oli kuitenkin turha 
- Salo otettiin kiinni ja muilutettiin Lapuan kautta Viitasaarelle, 
jossa hänet vapautettiin. Mellakan aikana myös Bruno Sarlinia 
riepoteltiin, ja Poutiainen ikuisti hänetkin kuviinsa.  
 

Maaherra Bruno Sarlin (oikealla) polii-
simestari Tallrothin ja yleinen syyttäjä 
Gummeruksen kanssa ennen mellakkaa 
04.06.1930. 
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Kuvassa maaherra Bruno Sarlin keskellä pitämässä kiinni Asser Salon (ilman hattua) käsivarresta. 
 
 
Sarlinin uran kannalta tuo päivä oli kohtalokas. Viikko sen jälkeen tasavallan presidentti Relander vapautti 
hänet tehtävästään. Minkäänlaisesta virkavirheestä häntä ei erottamiskirjeessä syytetty, joten nähtävästi 
taustalla oli lapualaisten epäluottamus ja painostus. Bruno oli todennäköisesti ensimmäisiä uhreja lapua-
laisten käynnistämässä uhkailussa ja poliittisessa pelissä.  
 
Tapahtuma ja erottaminen oli epäilemättä herättänyt lakia ja oikeutta puolustaneessa miehessä mielipahaa 
ja katkeruutta. Hänen uransa ei siitä kuitenkaan hyytynyt. Hänet valittiin seuraavana vuonna Helsingin kau-
pungin huoltotoimen toimitusjohtajaksi, missä tehtävässä hän oli eläkkeelle jäämiseen eli vuoteen 1945 
saakka. Sen rinnalla hänellä oli lukuisia luottamustehtäviä, hän toimi kahteen otteeseen kansanedustajana 
(1930-1936 ja 1945-1948) ja oli sosiaaliministerinä Kivimäen hallituksessa 1935-36. Hänen toimintansa sosi-
aalihuollon kehittäjänä on merkittävä; viime vuonna järjestettiin 11. Bruno Sarlin -seminaari osana Sosiaali-
politiikan päiviä.  

 
 
Kivimäen hallitus jäähyväisistunnossaan 1936. Ministeri Bruno Sarlin kokouspöydän ääressä toinen oikealta. 



 
Lapuan liikkeen kannalta kirjapainon särkeminen ja oikeusmellakka olivat ensimmäinen näytön paikka ja 
alkusysäys huomattavasti rajummalle, itsevaltaiselle toiminnalle. Kesällä hallitus joutui eroamaan, kyydityk-
set lisääntyivät, kaksi kansanedustajaa siepattiin kesken perustuslakivaliokunnan kokousta, talonpoikais-
marssi toi 12.000 liikkeen kannattajaa Helsinkiin, eduskunnan varapuhemies Hakkila muilutettiin ja pahoin-
pideltiin ja ainakin kaksi henkilöä murhattiin.  
 
Syksyllä tapahtunut entisen presidentin K. J. Ståhlbergin kyyditys oli kuitenkin jo liikaa ja käännepiste järjes-
tön kannatukselle. Monet maltilliset piirit sanoutuivat irti sen toiminnasta. Kevään 1931 presidentinvaalien 
aikaan jännitteet olivat vielä suuret, mutta Svinhufvudin valinta oli lapualaisille rauhoittava lopputulos. 
Levottomuudet alkoivat kuitenkin uudestaan syksyn mittaan, mikä johti helmikuussa 1932 Mäntsälän kapi-
naan. Presidentin vetoomus sai kapinassa mukana olevat joukot hajoamaan ja liikkeen johto päätti lopettaa 
kapinan. Lapuan liikkeen toiminta kiellettiin sisäministerin päätöksellä ja tasavallan suojelulain nojalla.   
 
Mitä sitten tapahtui Asser Salolle? Hän pakeni Ruotsiin, mutta jouduttuaan sieltä karkotetuksi muutti Neu-
vostoliittoon vielä vuoden 1930 aikana. Vuonna 1936 hänet nimitettiin neuvostotasavallan oikeusasiain 
komissariaatin puheenjohtajaksi, josta hänet kuitenkin seuraavana vuonna erotettiin. Sen jälkeen hän työs-
kenteli kuorma-auton apumiehenä Petroskoissa, kunnes joutui vangituksi. Helmikuun 11 päivänä 1938 hä-
nen elämänsä päättyi niskalaukaukseen Karhumäen Sandarmohin soramontulla, missä kahden päivän aika-
na 235 muuta suomalaista koki saman kohtalon.  
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