
Maija Saraste: Laulunopettaja Anna Sarlin 

Esitelmä Sarlinin sukutapaamisessa Tuusulassa 3.9.2016 

1. Anna Sarlinin elämänvaiheista 
 
Anna Lovisa Sarlin syntyi 4.11.1862 Tuusniemellä Pohjois-Savossa, jossa hänen isänsä 
Bernhard Kristfried Sarlin toimi pappina. Anna oli perheen viides lapsi. Kodin ilmapiiri 
oli vakavan uskonnollinen. Isä oli vilpitön, ahkera, ja rehellinen, mutta häntä on ku-
vattu myös huumorintajuttomaksi ja ankaraksi. Annan äitiä Amanda Kristinaa on ku-
vattu lempeäluontoiseksi ja ystävälliseksi ihmiseksi, joka oli "säälivä muiden ihmisten 
hengellisen ja ruumiillisen kurjuuden suhteen." Suurten nälkävuosien aikana Amanda 
kuoli lavantautiin. Uusi äiti rovastin seitsemälle lapselle saatiin seuraavana vuonna, 
kun tämä avioitui kälynsä Klara Roschierin kanssa.   
 
Vuonna 1875 Sarlinien perhe muutti Valkealaan, jonne B.K. Sarlin oli valittu rovastik-
si. Vuoden 1877 alussa Anna ja Bertha-sisar muuttivat Helsinkiin opiskellakseen Hel-
singin Suomalaisessa Tyttökoulussa. Sisarukset asuivat arkkiatri Otto Hjeltin perhees-
sä, jossa kotikielenä oli suomi, ja Anna ja Bertha oppivatkin hyvän suomenkielen.  
Sisarusten ja vanhempien kesken puhuttiin kuitenkin ruotsia. 
 
Kouluaikana Anna vietti kesät kotona Valkealan pappilassa, jossa vieraili paljon ystä-
viä ja sukulaisia. Pappilan tyttärillä oli puuhaa: kasvimaan hoitoa, marjojen poimin-
taa, kotitaloustöitä, mutta myöskin isän tekstien puhtaaksikirjoitusta. Välillä oli kui-
tenkin aikaa lauleluun, soittoon ja huviretkiin veneillä lähisaarille. Impi Siukonen Val-
kealasta muisteli pappilan tyttäriä seuraavalla tavalla : 
 "Maria, Ida, Anna ja Bertta Sarlin. Kuinka he olivatkin kaikki kauniita, komeita, 

vaaleaverisiä neitosia. Pappilan ryökinät puhuivat keskenään ruotsia, käveli-
vät kylätiellä kukkaiset hatut päässä, pitelivät yllään päivänvarjoja, tuoksuivat 
hyvälle ja olivat pyhäpuvuissaan keskikohdaltaan hoikanhoikkia." 

  
2. Ahkeraa opiskelua 
 
Tyttökoulun päätyttyä keväällä 1880 Anna ja Bertha palasivat kotiin. Opiskelun jat-
kamisesta ei ollut tietoa, vaikka Anna olikin ollut lähes koko kouluaikansa luokkansa 
paras oppilas. Anna itse pohdiskeli mahdollisuuksiaan jatkaa opiskelua näin:  

"… olen paljon ajatellut tulevaisuuttani, enkä näe mitään valoa siinä kohden. 
Pedagogiikkaluokalle olisin heti valmis menemään, mutta en tohdi sitä ajatel-
la, sillä perhe on suuri ja pojat maksavat paljon, ovathan tytöt jo paljon kulut-
taneet, kun ovat saaneet mitä parhaimman sivistyksen." (4.7.1881)   
 

Kun kävi ilmi, että Anna pääsisi  kuitenkin jatkamaan opiskelua, hän kirjoitti:  
 "Siltä näyttää todellakin, että lähin rohkein toiveeni toteutuisi (rohkein meni 

poroksi, ankara isku, särki kovasti sydäntäni, mutta Jumala varjelkoon mur-
tumasta), että näet pääsen enempää tietoa saamaan kasvatustani täydentä-
mään." (18.8.1881).  

 



Anna ryhtyi siis opiskelemaan Helsingin Suomalaisen Tyttökoulun Jatko-opistossa 
päämääränä valmistua opettajattareksi. Opettamista harjoiteltiin tyttökoulun luokil-
la.  
 
Vuonna 1883 Anna valmistui opettajaksi erinomaisin arvosanoin. Samaan aikaan hän 
alkoi opiskella yksinlaulua Emmy Achten johdolla. Hän myös opiskeli pianonsoittoa ja 
suoritti Helsingin yliopistossa kursseja musiikki- ja harmoniaopissa. Seuraava vuonna 
Anna suoritti yliopistollisen yksityistutkinnon pedagogiikassa ja didaktiikassa sekä 
laulunopettajanäytteet. Syksyllä Anna pääsi enonsa Herman Roschierin seurassa Pa-
riisiin opiskelemaan laulua.  
 
Anna oli nyt saanut aikalaisekseen erittäin perusteellisen ja monipuolisen musiikin-
opettajan koulutuksen. Hänet valittiinkin pian entisen oppiahjonsa Helsingin suoma-
laisen tyttökoulun sekä sen Jatko-opiston musiikinopettajaksi. Tässä virassa hän toimi 
aina vuoteen 1930 asti. 
 
Vakituinen työpaikka ei estänyt Annaa kuitenkaan jatkamasta opiskelua. Hän pääsi 
uudelleen Pariisiin opiskelemaan laulua syksyllä 1889 ja hän viipyi Pariisissa koko lu-
kuvuoden yhdessä ystävättärensä taiteilija Anna Sahlstenin kanssa. Opiskelu jatkui 
edelleen Saksassa, ja Anna auskultoi Berliinin valtion tyttökoulussa vuonna 1893. Vie-
lä kerran hän palasi Berliiniin ja Pariisiin vuonna 1900, sillä kertaa valtion stipendin 
turvin.  
 
3. Laulajattarena ja kuoronjohtajana 
 
Anna oli opettajakoulutuksensa lisäksi kouluttautunut laulajattareksi. Hän ei kuiten-
kaan konsertoinut kovinkaan paljoa. Perhepiirissä ja suvun juhlissa hän mielellään 
lauloi, samoin koulujen tilaisuuksissa. Oma konsertti Annalla oli Helsingissä maalis-
kuussa 1891. Konsertissa laulajatarta säesti säveltäjä Ilmari Krohn. Arvosteluissa to-
detaan, että laulajatar voitti yleisön suosion puolelleen jopa siinä määrin, että "kon-
sertin nuoremman yleisönosan aploodit saivat häiritseviä dimensioita". Ihastusta he-
rätti Anna Sarlinin epätavallisen vahva matala altto, äänen väri ja voima. 
 
Omien konserttien sijaan Anna Sarlin esiintyi erilaisten yhdistysten järjestämissä ti-
laisuuksissa. Hän esitti yksinlauluja mm. Ylioppilasten Kansantaloiltamissa, Helsingin 
kansanopistokurssin rakennusrahaston hyväntekeväisyyskonsertissa, NMKY:n vuosi-
juhlassa ja Sörnäisten työväenyhdistyksen vuosijuhlassa. 
 
Anna Sarlin oli mukana Suomalaisessa naiskvartetissa, joka toimi vuosina 1891-93. 
Kvartetti oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Sen perusti laulajatar Sofie Bonnevie 
ja sen muiksi jäseniksi tulivat neidit Ellen Hirvinen ja Karin Hynen. Kvartetin ensiesiin-
tyminen oli toukokuussa Palokunnantalolla ja seuraava konsertti jo muutaman päi-
vän päästä Suomalaisen tyttökoulun juhlasalissa. Kesällä lähdettiin kiertueelle Tam-
misaaresta, josta jatkettiin laivalla rannikkoa pitkin Ouluun asti ja sieltä maitse takai-
sin Helsinkiin. Seuraavana kesänä kvartetti esiintyi mm. Turun laulujuhlilla ja marras-
kuussa kvartetti matkasi Viroon, Tallinnaan ja Tarttoon.  
 



Kvartetin ohjelmisto oli aluksi sävellyksiä, jotka olivat joko Suomalaiselle naiskvarte-
tille sävellettyjä tai sitä varten sovitettuja. Myöhemmin ohjelmisto laajeni, siihen tuli 
kansanlaulusovituksia ja laulusarjoja. 
 
Naiskvartetin yleisösuosio oli suuri ja konsertit saivat erittäin hyviä arvosteluja. Eri-
tyisesti kehuttiin sen ehdotonta puhtautta, "joka ei petä vaikeimmissakaan tehtävis-
sä". Anna Sarlinin laulusta sanotaan arvosteluissa mm. seuraavaa:  

"Omituisen sulon antaa laulukunnan esityksille neiti Sarlinin syvä, mehevä 
toinen altto, jonka voimaa laulajatar kuitenkin täydellisesti hallitsee ja hillit-
see toisten äänien kustannukselle käymästä." 

Suomalainen naiskvartetti esiintyi vielä talvella 1893 Tampereella ja Helsingissä. Syk-
syllä kvartetti hajosi, kun 1. sopraano Ellen Hirvinen muiden laulajien järkytykseksi 
päätti hengellisistä syistä johtuen lopettaa maallisen musiikin laulamisen.  
 
Suomalaisen naiskvartetin hajottua Anna siirtyi kuorolaulun pariin. Hänelle tärkein 
kuoro oli Raittiusyhdistys Koittoon kuulunut Naiskuoro Wuokkoset. Kuoro oli "koottu 
työväenluokkaan kuuluvista nuorista naisista". Annan johtajuudesta kertoo eräs kuo-
rolainen näin: 
 "Me emme voineet uneksiakaan, että saisimme niin etevän johtajan kuin neiti 

Sarlin on. Olimme äärettömän ihastuneita rakkaaseen johtajaamme. Oikein 
kaipauksella odotimme harjoitusiltoja."   

Wuokkosista tulikin naiskuorolaulun uranuurtaja Suomessa. Eräs arvostelu vuodelta 
1908 toteaa näin:  
 "Emme ole tottuneet suuria toivomaan naiskuorolta, mutta nyt Wuokkoset 

osoittivat, miten pitkälle silläkin taholla voidaan päästä". 
 
Wuokkoset konsertoivat ahkerasti. Kuorolla oli esiintymisiä Helsingin lisäksi mm. 
Porvoossa, Turussa, Lahdessa ja Vaasassa. Vuonna 1902 kuoro vieraili myös Tukhol-
massa. Konsertit olivat suosittuja, suurikin sali saatiin helposti täyteen innokasta ylei-
söä. Arvostelut olivat kiittäviä, kuoroa kehuttiin hyvin harjoitetuksi ja esityksiä len-
nokkaiksi. Yhteislaulua kehuttiin tasaiseksi ja ääniä kirkkaiksi.  
 
Kuoron ohjelmistossa oli kansanlaulusovituksia sekä kotimaisia ja ulkomaisia nais-
kuorolauluja. Koska naiskuoroille oli kuitenkin varsin vähän ohjelmistoa, Anna käytti 
suhteitaan hyväkseen ja tilasi kuoroa varten uusia sävellyksiä. Kansanvalistusseuran 
nuottijulkaisusarjassa Naisäänisiä lauluja ilmestyi oma osa, Wuokkosten lauluja, 
naiskuoro Wuokkosille sävellettyjä ja sovitettuja naisäänisiä lauluja, säveltäjinä oli-
vat mm. Oskar Merikanto, Otto Kotilainen ja Robert Kajanus. 
 
Vuonna 1909 kuoro erosi Raittiusyhdistys Koitosta ja liittyi Kansanopistoseuraan. 
Syynä tähän oli raittiusyhdistyksen vaatimien konserttien suuri määrä: kuoro oli jou-
tunut esiintymään yhden kuukauden aikana peräti 30 kertaa.  Anna toimi kuoron joh-
tajana vielä vuoteen 1912 asti. 
 
 
 
 



4. Neiti Anna Sarlin 
 
Anna oli kaunis nainen, tarmokas, älykäs ja jo nuorena maailmaa nähnyt. Eelis Guli-
nin mukaan Annassa yhdistyivät suvun musikaalinen perinne ja suuren maailman 
grande dame. Kaarlo Bergbomin kerrotaan sanoneen, ettei Helsingissä kaivattu enää 
muotilehtiä, kun Anna Sarlinin asusta saattoi päätellä muodin kulloisenkin vaiheen. 
 
Anna vietti nuorena vilkasta seuraelämää ja osallistui aktiivisesti Helsingin musiikilli-
siin huvituksiin ja kulttuuririentoihin. Huhujen mukaan Anna seurusteli nuorena jon-
kin aikaa Juhani Ahon kanssa. Hän totesi kerran Berliinin opiskeluajastaan luotto-
oppilaalleen Helmi Korpiselle, että "se oli sitä aikaa, kun me Juhani Ahon kanssa frii-
attiin". Heidän seurustelustaan ei ole kuitenkaan tarkempaa tietoa. Eelis Gulinin mu-
kaan Anna joka tapauksessa näkyi "kokeneen miehistä jotakin sellaista, mikä jyrkästi 
poikkesi hänen pietistisessä kodissa saamastaan elämänkäsityksestä."  
 
Annan kirjoittamista runoista välittyy kuva toisenlaisesta Annasta,  haaveellisesta ja 
rakastuneesta naisesta.  
 Sua yksin muistelen 

Aamukoitteen rusotessa, Päivän kirkkaan hohtaessa,  
Pilvi taivaan uhatessa, Sua yksin muistelen. 
Myrskyn tuiman pauhatessa, Tuulen vienon huokuessa,  
Luonnon armaan kuiskatessa, Sua yksin muistelen 

 
Olkoon syynä epäonniset romanssit tai ei, Anna ei mennyt koskaan naimisiin. Avioliit-
toon Anna suhtautui kriittisesti, hän piti sitä vakavana esteenä naisen omalle uralle. 
Em. Helmi Korpiselle Anna totesi kuultuaan tämän menneen kihloihin: 

"En olisi koskaan uskonut teidän olevan niin tyhmän".   
 
Annan elämän täytti työ sekä seurustelu oppilaiden, kollegoiden ja sukulaisten kans-
sa. Anna oli hyvin sukurakas. Uudenmaankadun kotiin kokoontui Annan-päiville ja 
muulloinkin laajalti sukua. Anna vieraili itse mielellään loma-aikoina veljensä Johnin 
ja sisarensa Berthan perheissä.  
 
1910-luvulla Anna oli jo jättänyt huvittelut taakseen. Viiden huoneen asunnon han-
kinta oli pakottanut säästäväiseen elämään. Annan luona asui moneen otteeseen 
sekä hänen omia sisaruksiaan että nuorempaa sukupolvea. Enimmillään Annan ko-
dissa asui samalla kertaa kuusi sisaren- tai veljenpoikaa, tyttöjä Anna ei huolinut ko-
tiinsa asumaan. Ison talouden hoitaminen ei aina ollut mutkatonta. Kerrotaan, että 
Annan hermot kiristyivät kotiapulaisten kanssa talousasioiden sopimisesta niin, että 
Anna kirjoitti apulaisille lapuilla määräyksensä.   
 
5. Laulunopettajana ja musiikkipedagogina 
 
Anna Sarlin teki pitkän elämäntyön musiikinopettajana. Hän työskenteli opettajana 
Helsingin Suomalaisessa Tyttökoulussa ja sen Jatko-opistossa vuodesta 1886 aina 
vuoteen 1930 asti. Vuodesta 1893 alkaen hän toimi laulunopettajana myös Annanka-
dun, Lapinlahdenkadun, Snellmaninkadun ja Töölön suomenkielisissä kansakouluissa 



sekä muutamissa ruotsinkielisissä kouluissa. Lisäksi hän opetti Helsingin tyttölukiossa 
ja Helsingin toisessa suomalaisessa tyttökoulussa. Opetustyötä Annalla oli tavatto-
man paljon, jopa 52 tuntia viikossa. Tuntien suuresta määrästä tuli luonnollisesti 
melkoisia käytännön ongelmia. Anna ratkaisi asian tilaamalla ajurin valmiiksi odot-
tamaan koulujen ulkopuolelle, jolloin hän saattoi välitunnin aikana kiitää ajurilla Hel-
singin keskikaupungilla sijainneista kouluista toiseen.  
 
Anna Sarlin opetti Jatko-opistossa opiskelevia tulevia opettajia. Laulunopetuksen 
auskultoiminen tapahtui hänen johdollaan. Hänen maineensa oli niin suuri, että 
opettajakokelaita tuli auskultoimaan hänen tunneilleen myös ulkomailta, Norjasta, 
Tanskasta ja Amerikasta asti.  
 
Anna oli tyttökoulun monien oppilaspolvien tuntema laulunopettaja, "Sassu". Enti-
nen oppilas muistelee opettajaansa näin:  
 "Ajan tavan mukaan oli opettaja Anna Sarlinilla pitkät, aivan maata viistävät 

hameenhelmat. Hiukset oli kammattu pään ympäri koholleen kauniimmin 
kuin kenelläkään toisella opettajalla ja hatussa oli suuri strutsin sulka! "  

 
Opettajana Anna Sarlinia on kuvattu iloiseksi ja ystävällliseksi. Kurinpitoa ei Annan 
tunneilla tarvittu. Hän oli persoonallisuus, jonka astuessa luokkaan kaikki hiljentyivät. 
Anna oli pidetty opettaja, joskin varsinkin vanhemmalla iällä varmaan myös aika 
omapäinen. Mm. laulajatar Irja Aholainen on kertonut muistelmissaan hauskan ta-
pauksen, joka osoitti sekä opettajan että oppilaan olleen yhtä itsepäisiä.  
 
Annan 50-vuotispäivillä marraskuussa 1912 Suomalaisen tyttökoulun oppilaat järjes-
tivät juhlan, jossa esitettiin Annalle omistettu Ilmari Krohnin sävellys Sävelten maille. 
(teksti Aune Krohn): 

 Sävelten maille johdit sä meitä, kuljetit sointujen kukkaisteitä, aukeni maail-
mat uudet./  

 Outo ol ensin lapsosen mieli, outoa tajuta sointujen kieli, neuvoit, viittoja laa-
dit./  
Sävelten maille johdatit meitä, kuljetit sointujen kukkaisteitä, kiitos, johtaja 
sulle! (Krohn, 1912) 

 
Siihen aikaan kun Anna valmistui musiikinopettajaksi, koulujen musiikinopetus oli 
käymistilassa. 1800-luvun loppupuolella laulunopetuksessa pääpaino oli virsilaululla. 
Vähitellen kouluissa alettiin laulaa myös maallisia lauluja. Annan tavoitteena oli opet-
taa oppilaita laulamaan suoraan nuoteista ja eri äänissä. Hän halusi opettaa myös 
musiikinteorian alkeita. Tärkeä osuus musiikkikasvatuksessa oli koulujen kuorot ja 
niiden esiintymiset.  
 
Musiikinopetusaineiston puutteet saivat Anna Sarlinin alkamaan oppikirjojen tekijäk-
si. Hän tarvitsi omaa opetusmenetelmäänsä tukevia laulukirjoja ja -oppaita. Ensim-
mäinen lapsille tarkoitettu laulukirja Lasten laulukirja julkaistiin vuonna 1911. Siinä 
ilmestyi kaikille tuttu joululaulu Joulukirkkoon. Berndt Sarlinin kanssa Anna julkaisi 
useita laulukirjoja, joista tunnetuimpia olivat vuosina 1912-13 ilmestynyt 20-osainen 
vihkosarja Laululeivonen. Berndt Sarlinin säveltämiä lauluja oli myös Annan toimit-



tamissa kirjasissa Lastuja, Uusia laululeikkejä reippaille tytöille ja pojille, Uusia kol-
miäänisiä lauluja Suomen nuorisolle ja Mars, mars! 7 laululeikkiä koteja ja kouluja 
varten. Muita Anna Sarlinin kokoamia ja toimittamia laulukirjoja olivat mm. joululau-
lukirjaset Kuusen ympärillä, Kuusen kuiskehia ja Joulun airut sekä kuorolauluja sisäl-
täneet kokoelmat Keltavuokkoj ja Kotimaisia säveltäjiä -sarja. 
 
Vuonna 1914 julkaistiin Annan tekemä Laulunopetustaulukkeita sekä 1920-luvulla 
kolmiosaisen Asteikkoharjoituksia. Vuonna 1921 ilmestyi Pieni opas musiikin alkei-
den opetusta varten.  
 
Varmaankin merkittävimmät Anna Sarlinin kokoamista laulunuoteista olivat kuiten-
kin Joululauluja-vihkot, joista ensimmäinen ilmestyi jo vuonna 1898. Näiden ensim-
mäisten suomeksi julkaistujen joululauluvihkojen sanotaan aloittaneen kotien joulu-
lauluperinteen.  
 
6. Vähän Anna Sarlinin muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta 
 
Vaativan opetustyönsä ohella Annalla riitti energiaa edistää musiikinopetusta myös 
monilla muilla tavoin. Hän osallistui useiden komiteoiden, mm. laulukirjakomitean 
työhön. Hän oli perustamassa Suomen laulunopettajayhdistystä sekä Suomen mu-
siikkipedagogien liittoa. Hän oli Suomen Musiikkitieteellisen Seuran sekä Suomen 
Kuoroliiton musiikkilautakunnan jäsen ja toimi myös useissa laulujuhlissa naiskuoro-
jen johtajana ja tuomarina. 
 
Anna oli aktiivinen myös monissa muissa kulttuuriyhdistyksissä, kuten Suomalaisen 
kirjallisuuden seurassa ja Kansanvalistusseurassa. Milloin hän myi lippuja fennomaa-
nein kulttuuriyhdistyksen tai Suomalaisen seuran iltamiin, milloin järjesti arpajaisia 
Suomalaisen teatterin eläkerahaston hyväksi. 
 
7. Lopuksi 
 
Anna arvosti omaa työtään ja halusi toimia aktiivisesti musiikin- ja laulunopetuksen 
kehittäjänä ja vaikuttajana. Tätä hän mitä suurimmassa määrin olikin: Annalle Sibe-
lius oli "Sibbe" ja Robert Kajanus "älskade Robben". Anna on kertonut sukulaislapsil-
leen ylpeänä tapauksesta, jolloin hän oli Wuokkosten konsertin väliajalla seisonut 
Ylioppilastalon ulkoportailla Jean Sibeliuksen ja Robert Kajanuksen kanssa. Tällöin 
Sibelius oli kääntynyt muiden puoleen todeten, että "me olemme Suomen musiikki-
pylväät".  
 
Virallista arvostustakin Anna sai osakseen, kun Kouluhallitus myönsi hänelle 50-
vuotispäivänä rahalahjan ”runsaasta vaikutuksesta laulunopettajana ja johtajana". 
Suomen valtion Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansiomerkillä Anna palkittiin vuonna 
1923. 
 
Vuonna 1930 Anna erosi laulunopettajan virastaan, mutta jatkoi opettamista vielä 
seuraavan lukuvuoden. Syksyllä 1932 hän joutui sairaalaan, jossa hän menehtyi muu-
taman kuukauden kuluttua. Hänet siunattiin tammikuussa 1933 Helsingin Vanhassa 



kirkossa juhlallisessa tilaisuudessa, jossa esiintyi suuri joukko hänen ystäviään ja enti-
siä oppilaitaan. Muistokirjoituksissa kirjoitettiin mm. seuraavasti: 

"Hänessä poistui keskuudestamme henkilö, jolla on koulun laulunopetuksen 
saralla kenties suuremmat ansiot kuin kenelläkään toisella musiikinopettajal-
lamme."  (Musiikkitieto) 
"Hänessä sammui työn, toimen henki, hehkuva kuin harvoilla. Tuhansiin nou-
see niiden luku, jotka hän on kouluttanut. Hänen henkensä tekee väsymättö-
mästi työtä niissä nuorissa naisissa, jotka laulavat kuoroissa. ” (Suomen Mu-
siikkilehti) 

 
Anna Sarlinin ajatukset musiikinopetuksesta ja kuorolaulusta olivat todella aikaansa 
edellä. Suurin osa hänen opeistaan pätee edelleen. Hänen perusajatuksensa oli, että 
musiikinopetusta ei pidä suunnata vain musiikillisesti lahjakkaille henkilöille, vaan 
laulu ja soitto kuuluvat aivan jokaiselle.   
  


