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1. TAUSTAA 

 
1870-luku merkitsi Reposaarelle huomattavaa kehityksen aikakautta. Kirkon hallinnossa Reposaari 
kuului noihin aikoihin Porin kaupunkiseurakuntaan. Koska yhteydet Poriin olivat hankalat, alkoivat 
liiketoimintaa Reposaarella harjoittavat Porin porvaristo ja norjalaiset merimiehet keräämään rahaa 
kirkon rakentamista varten. Kirkon piirustukset tilattiin Tukholmasta, suunnittelijaa ei tiedetä.  
 
Harmaavuorelle valmistunut Reposaaren kirkko vihittiin käyttöön 9.7.1876. Kirkkoon mahtuu noin 
250 henkilöä. Kirkko on kuusikulmainen ja muistuttaa norjalaista tunturikirkkoa. Kellotapuli on 
kahdeksankulmainen. Perimätieto kertoo, että Kirkon risti on suunnattu merenkulkijoita varten 
merelle ja redille. Kellotapulin risti osoittaa Reposaaren Kirkkokadulle ja näyttää tien kirkkoon 
tuleville. 
 
Aluksi kirkko oli varsin vaatimaton lautarakennus, jossa voitiin pitää jumalanpalveluksia vain kesällä. 
Talvikuntoon se korjattiin vuonna 1902. Seuraavassa korjauksessa vuonna 1906 saarnatuoli 
muutettiin alttarin yläpuolelta nykyiselle paikalleen ja Felix Frangin samana vuonna maalaama 
alttaritaulu asetettiin kuoriseinälle. Alttaritaulun aihe: "Jeesus herättää nukkuvat opetuslapset 
pettäjän lähestyessä Getsemanea". 

2. KIRKON TAITEELLISET JA TEKNISET ERIKOISUUDET 

Kattomaalaukset 
Vuoden 1928 korjauksessa kirkon sisustus muuttui huomattavasti, kun kirkko maalattiin sisältä ja 
lehteri laajennettiin nykyiseen kokoonsa. Lennart Segerstråle maalasi kirkon kattoon neljä 
suurikokoista maalausta:  
 

”Jumalan liitto Nooan kanssa”,  
”Jeesus asettaa myrskyn”,  
”Jeesus pelastaa uppoavan Pietarin” ja  
”Meri antaa ne kuolleet, jotka siinä ovat”.  

 
Viimeinen maalaus on ehkä mieleenpainuvin, siinä on taiteilijan tulkinta ylösnousemuksesta: elämä 
voittaa kuoleman. Katto ja seinälamput on Segerstrålen piirustusten mukaan valmistettu, myös 
kaiteen ja saarnatuolin kuviointi on Segerstrålen suunnittelema.  
 

 

Kuva 2.  
 
Lennart Segerstrålen 
kattomaalaukset ja kirkon urut.  
 
Valokuva: kirkkoporissa.fi.  
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Urut 
1940 Kauppaneuvos Werner Hacklin lahjoitti kirkkoon Kangasalan urkutehtaan valmistamat 11-
äänikertaiset urut. 
 

Alttarivaate  
Hanna Loimarannan tekemä alttarivaate vuodelta 1940. Alttarivaatteen sanoma on: 
”Ilman Jeesusta, oikeaa reittiä, oikeaa ankkuria ja ilman ristiä ja Jeesusta ei Jumala lukisi syntejämme 
vanhurskaudeksi”. 

 

Lattiakynttilät 
Vaakatasossa olevat 7-haaraiset kynttilänjalat ovat Toivo Henrikssonin suunnittelemat 1971. 
 

Kirkonkellot 
Kirkonkellot on lahjoittaneet v.1885 Josefina ja Wiktor Widbom. 

 
3. KIRKKOPIHA 
 
Kirkon portin läheisyydessä ovat sankarihaudat ja niiden vieressä 4.10.1925 uponneen torpedovene 
S2:n muistomerkki. Onnettomuudessa kuolleille pystytettiin kuvanveistäjä Wäinö 
Aaltosen suunnittelema muistomerkki onnettomuuden vuosipäivänä vuonna 1930. Kirkon eteisessä 
on pienoismalli S2 torpedoveneestä.  

 

 
Kuva 3. Wäinö Aaltosen suunnittelema S2 muistomerkki Reposaaren kirkon pihalla. Valokuva: 
Visitpori. 
 
 

4. HAUTAUSMAA 
 
Reposaaren hautausmaa sijaitsee kirkosta n. 200 m kaakkoon, lyhyen metsäpolun päässä, vanhan 
merireitin välittömässä läheisyydessä, Selkämeren rannan tuntumassa. Ensimmäinen hautaus 
Reposaaren hautausmaalla tapahtui 20.11.1897. 
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Kuva 4.  
 
Reposaaren hautausmaan portin 
takana avautuu kaunis ja hyvin 
hoidettu merikansan viimeinen 
leposija.  
 
Valokuva: Lasse Lovén. 

 
Hautausmaan erikoisuus on sen vanha osa, joka muodostuu kokonaan purjelaivojen 1600-luvulta 
alkaen saarelle tuodusta painolastimaasta (paarlasti). Paikallisen sanonnan mukaan Reposaaren 
vainajat on tämän johdosta haudattu ”vieraan maan multiin”. Reposaarelaisten lisäksi hautausmaalla 
on saanut viimeisen leposijansa moni vieraan maan merimies. Heille Reposaaren seurakunta on 
pystyttänyt yhteisen muistomerkin. 
 
Reposaaren hautausmaalla on myös olympiavoittaja Kelpo Gröndahlin viimeinen leposija  
Pääkäytävän alkuosan molemmille puolin on haudattu työläisiin kuuluvat. Kauppiaat, laivanvarustajat 
ja varakkaammat haudattiin pääkäytävän loppuosan molemmin puolin. 
 

Hautausmaan muistomerkit 
 

 

Kuva 5.  
 
Tilataideteos ”Meren kivet” 
sijaitsee hautausmaan portin 
läheisyydessä hautausmaan 
keskellä kulkevan käytävän 
oikealla sivulla. Sen on 
suunnitellut Olavi Vaahtera ja 
Toivo Henriksson. 
  

 
Valokuva: M. Salokangas. 
. 
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Kuva 6. Hautausmaan takaosassa on ryhmä Reposaaren merkkihenkilöiden hautoja.  Hautausmaalle 
nousevien portaiden yläpäässä on vuonna 1958 kuolleen kauppaneuvos Werner Hacklinin 
hautamuistomerkki ”Nuorukainen ja ankkuri ”. Sen on valmistanut kuvanveistäjä Kalervo Kallio.  
 
Muistomerkin läheisyydessä on myös Reposaarella syntyneen merikapteeni-kauppias Paul Aarnion 
perhehauta. Vuonna 1970 kuollut Aarnio lahjoitti testamentilla huomattavan summan Reposaaren 
seurakunnalle. Testamentin ehtona oli, että Reposaaren hautausmaata hoidetaan ja pidetään 
kauniina. Reposaaren seurakunta otti lahjoituksen vastaan ja lupautui hoitamaan Aarnion hautaa 
määräämättömän ajan. 
 
Valokuva: Lasse Lovén. 
 

 

Kuva 7.  
 
Komea vanha koivu hallitsee 
hautausmaan keskiosan 
näkymää. 
 
Valokuva: Lasse Lovén. 
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Kuva 8.  
 
Reposaaren hautausmaalle on 
haudattu monia ulkomaisia 
merimiehiä, jotka ovat 
menehtyneet merimatkallaan. 
Heille Reposaaren seurakunta 
on pystyttänyt yhteisen 
muistomerkin.  
 
Valokuva: M. Salokangas. 

 

 

Kuva 9. Hautausmaan portilta itään avautuu joulun aikaan kynttilämeri. Joulu 2020. Valokuva T. 
Östervik. 
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