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Eero Järnefelt. Heräävä toivo.  
Esitelmä Raahen kirkossa 18. 3. 2012. 
Kirkon 100-vuotisjuhla ja uudelleen vihkiminen  
peruskorjauksen jälkeen. 
 
Eero Sovelius-Sovio 
 
 ”Vieras, joka astuu ensi kertaa Raahen kauniiseen kirkkoon, 
  pysähtyy hämmästyneenä ja ihastuneena katsomaan valtavan 
  suurta alttaritaulua kuoriseinällä.”  
Näin aloitti rovasti Eero Permi vuonna 1975 laatimansa esityksen Raahen kirkosta. 
Hän kertoi myös, että kirkon valmistuttua alttaritaulusyvennys oli 14 vuoden ajan kirkon 
sisäseinävärillä maalattu tyhjä tila. Hänen pojan mielikuvituksessaan se oli ovi taivaaseen. 
 
Alttaritaulun paikka ja koko. 
Kirkon suunnittelijalla, arkkitehti Josef Stenbäckillä oli alusta asti ajatus varata kuoriseinältä tila 
alttaritaulua varten. Hän toteutti sen luomalla noin 90 cm:n syvyisen, kirkkosaliin päin aukeavan ja 
sen kokonaisuuteen erittäin hyvin soveltuvan syvennyksen. Näin luotu tila tuo taulun ja sen 
sanoman korostetusti esille. Voimme kuvitella miten suuri ero taulun vaikuttavuudella olisi, jos se 
syvennyksen sijasta olisikin kiinnitetty suoraan tasaiselle seinäpinnalle. 
Syvennyksen korkeus on 5, 5 metriä ja leveys 4 metriä. Sitä reunustavat tyylitellyt 
orjantappuraköynnökset ja lamppurivi niiden välissä. Syvennyksen suuruus askarrutti myös 
alttaritaulun maalaajaa suunnitteluprosessin aikana tavallista enemmän. Ensimmäisissä 
luonnoksissa taulun korkeudeksi on suunniteltu vain 4, 40 cm:ä ja tyhjäksi jäävään syvennyksen 
yläosaan oli tarkoitus maalata kalkkimaalilla risti ja ornamentteja. Onneksi tämä suunnitelma ei 
toteutunut. Taulun muoto ei olisi ollut sopusoinnussa syvennyksen mittojen kanssa. (taivas) 
 
Varojen hankinta. Alttaritaulutoimikunta 
Alttaritauluhankkeen alkuvaiheessa oli Raahen kirkkoherrana  Kaarlo Hautaniemi. Silloin 
perustettiin alttaritaulurahasto vuonna 1921, mutta sen varat karttuivat varsin hitaasti. Kun Olavi 
Konstantin Heliövaara tuli Raahen kirkkoherraksi vuonna 1922, perustettiin ompeluseura, joka 
kokoontui seurakunnan rukoushuoneessa tiistaisin viiden vuoden ajan. Ompeluseuran tuotteet ja 
keräystavarat myytiin myyjäisissä. Niiden tuotto oli taulun valmistuttua vuonna 1926  50 000 
markkaa, eli puolet taulun hinnasta. Alttaritaulurahasto sai myös testamenttilahjoitukset Emilia 
Walleniukselta ja Hanna Cajanukselta. 
 
Samanaikaisesti varojen hankinnan kanssa pohdittiin kuka taulun maalaisi ja mikä olisi sopiva aihe 
merikaupungin kirkon alttaritauluksi.  
Kirkkovaltuusto valitsi viisitoistahenkisen toimikunnan asiaa käsittelemään. Toimikunnan 
kokoonpano oli läpileikkaus kaupungin asukkaista, mutta siitä puuttuivat meriväen edustajat. 
Toimikuntaan kuuluivat: 
 liikennepäällikkö Kaarlo Kustavi Airola 
 kuvaamataidonopettaja Sigrid Axelsson 
 pankkivirkailija Amelie Brander 
 kuvaamataidonopettaja Hanna Heliövaara 
 seminaarin rehtori Väinö Helle 
 opettaja Kaarlo Kauppila 
 talonomistaja Antti Pyy  
 tohtori Iivari Reinilä 
 nahkuri ja kenkäkauppias Adolf Ruokolainen 
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 johtajatar Olga Sarkkila 
 konsulinna Rosa Sovelius 
 rouva Dagmar Stenlund 
 kauppias Sofia Swanljung 
 leipuri Emilia Wallenius 
 
Vaihtoehtoja 
Toimikunnalla oli esillä useita vaihtoehtoja alttaritauluongelman ratkaisemiseksi. Keskusteluissa 
tuotiin esille ainakin seuraavat mahdollisuudet: 
 1. Esitettiin järjestettäväksi kilpailu kaikkien maan taiteilijoiden kesken.   
     Ajatuksesta luovuttiin, koska palkintoihin olisi kulunut huomattava summa jo  
      kerätyistä alttaritauluvaroista 
  
 2. Toisena vaihtoehtona oli hankkia jonkin tunnetun uskonnollisen  
     maalauksen jäljennös, mutta tätäkään ratkaisua ei pidetty onnistuneena. 
  
 3. Kolmanneksi ajateltiin tilata maalaus joltakin vähemmän tunnetulta 
 taiteilijalta, mutta sopivan tekijän löytäminen ei olisi ollut helppo tehtävä.  
  
 4. Neljäntenä mahdollisuutena ehdotti toimikunnan jäsen Hanna Heliövaara, että 
 tehtävään pyydettäisiin taiteilija Eero Järnefelt. Tämä ehdotus sai yleisen 
 hyväksynnän. Päätös osoittaa toimikunnan taholta suurta vastuuntuntoa, kun se halusi 
 antaa tehtävän tunnetulle, taitavalle ja luotettavalle tekijälle.  
 
Päätös oli rohkea, sillä taiteilijan esittämä palkkiosumma oli 100 000 markkaa. Se oli suuri 
rahamäärä aikana, jolloin täällä elettiin purjelaivakauden päättymisen jälkeistä laskukautta. 
Päätökseen sisältyi myös ehto, ettei kirkollisverovaroja tulla käyttämään taulun maksamiseen, vaan 
se maksettaisiin kokonaan tarkoitukseen kerätyillä varoilla. 
Vertailun vuoksi mainittakoon, että samoihin aikoihin rakennetun Pattijoen seurakunnan kirkon 
kustannusarvio oli 65 000 markkaa.    
 
Alttaritaulun aihe 
Toimikunnan tehtävänä oli pohtia myös taulun aihetta yhdessä taiteilijan kanssa. Eräänä 
ehdotuksena oli, että hän tekisi toisinnon Jyväskylän Taulumäen kirkkoon maalaamastaan 
alttaritaulusta ”Vajoava Pietari.” 
Kirjeessään toimikunnalle Eero Järnefelt vastasi näin (1923): 
 ”se on minusta hyvä ajatus ja ehkä niin kuin sanotte merikaupungin kirkkoon 
 sopiva ja vaikka Jyväskylän maaseurakunnan kirkossa oleva tauluni onkin 
 mielestäni varsin-sanoisinko lapsellisesti suoritettu, eikä minua nykyään 
 mitenkään tyydytä, luulisin voivani nyt käsitellä samaa aihetta paljon 
 draamallisemmin ja vaikuttavammin.” Mt.14:25-32. 
 
Aihekysymystä kypsyteltiin parin vuoden ajan ja 24.1.1925 oli Raahen Seutu-lehdessä seuraava 
lyhyt uutinen: 
  ”Viime kesänä on päätetty tilata Eero Järnefeltiltä alttaritaulu. Sen aiheena on 
 ”Jeesus asettaa myrskyn.” Mt.8:23-26.  
Koska vain osa toimikunnan ja taiteilijan välisestä kirjeenvaihdosta on säilynyt, ei ole pystytty 
varmasti osoittamaan kenen ehdotus tämä uusi aihe oli. Varsin mahdollista on, että ehdotuksen teki 
kirkkoherra Heliövaara, jolle alttaritaulukysymys oli erityisen läheinen.  
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Ongelmia ja ratkaisuja 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan taulun piti valmistua vuonna 1925, mutta toisin kävi. Taiteilija 
oli tilannut Pariisista riittävän suuren kankaan, joka osoittautui niin heikkolaatuiseksi, ettei sitä 
voitu käyttää.  
 
Eero Järnefelt lähti vuoden 1925 aikana Italiaan tarkoituksenaan perehtyä taulun maalaamista 
varten Välimeren väri- ja valaistusolosuhteisiin sekä tekemään luonnoksia italialaisista 
kalastajatyypeistä. 
Roomasta hän löysi myös riittävän suuren ja lujan kankaan, jolle taulu on maalattu. Kangas 
mukanaan hän matkusti Pariisiin, josta hän sai vuokratuksi suuren ateljeen työtään varten.  
 
Taiteilija teki työskentelyvaiheen aikana kaikkiaan kolme kokonaisluonnosta taulusta ja lisäksi 
suuren määrän luonnoksia yksityiskohdista. Taulun luonnokset olivat nähtävänä Raahessa ja 
seurakuntalaiset saivat sanoa niistä mielipiteensä. Ensimmäisessä luonnoksessa taiteilija oli 
kuvannut Jeesuksen varhaiskristillisen perinteen mukaisesti parrattomana. Seurakuntalaisten 
toivomusten mukaisesti seuraavissa luonnoksissa ja lopullisessa työssä hänellä on parta. 
 
Huhtikuussa 1926 Eero Järnefelt kirjoitti Pariisista kirkkoherra Heliövaaralle: 
”Olen nyt saanut täällä Raahen alttaritaulun valmiiksi ja toissa päivänä  lähettänyt sen 
rullattuna Suomeen. Kuitenkin tekee mieleni sitä vielä kotona  vähän viimeistellä, niin että en 
voi sitä vielä tänä keväänä jättää kirkkoneuvostolle.  Tahtoisin sitä paitsi pyytää saada pitää se ensi 
syksyyn voidakseni panna sen näytteille Helsingissä. Sitä on ollut hyvin hauska tehdä ja työ on 
sujunut hyvin.” 
 
Seurakunta suostui vielä tähänkin viivytykseen ja taulu oli näytteillä Säätytalolla  
18-25.9.1926.  
Maalauksen kiittävät arvioinnit suorittivat 1900-luvun alkupuolen tunnetuimmat taidearvostelijat 
Onni Okkonen, Edvard Richter ja Sigrid Tandefelt. 
 
Näyttelyn pääsymaksutulot ja luonnoksista saadut myyntitulot taiteilija lahjoitti 
alttaritaulurahastoon ja maksoi myös taulun paikoilleenpanokustannukset, jotka olivat huomattavan 
suuret, sillä taiteilija kustansi Turun taidemuseon vahtimestarin vaativaa tehtävää suorittamaan. 
 
Kun piispa Koskimies vihki alttaritaulun käyttöön 9.10.1926, päätti hän puheensa kiinnittäen 
kuulijoiden huomion alttaritaulun esikuvalliseen aiheeseen ja taulun merkitykseen uskonnollisen 
tunteen kohottajana.  
 
Alttaritaulun sommittelu 
Jokaisen maalauksen ydin on sommitelma. Ensin on valittava sommittelun päälinja. Taiteilija on 
päätynyt käyttämään tässä työssään dramaattista sommittelulinjaa vasemmalta ylhäältä oikealle 
alas, jolle linjalle kaikki maalauksen tärkeimmät tapahtumat sijoittuvat. Vastakkainen eli lyyrinen 
linja ei toisi niitä esille yhtä dramaattisina. Jos meillä olisi mahdollisuus kääntää veneen keula 
vastakkaiseen suuntaan, näkisimme miten paljon muutos vaikuttaisi kokonaisuuteen. Vaikutelma 
olisi huomattavasti rauhallisempi, sillä lyyrinen linja luo turvallisuuden illuusion, ollaan menossa 
kotiin. Dramaattinen linja merkitsee menoa kohti tuntematonta, kohti vaaroja ja seikkailuja. 
Vähentääkseen liiallista dramatiikkaa, on taiteilija luonut maalaukseen muutamia poikittaisia, 
lyhyempiä lyyrisiä linjoja, jotka tasaavat sommittelua (raakapuu, penkit, linjat henkilöiden päiden 
mukaan, katseet).  
 
Henkilöt 
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Maalauksen henkilöiden mallit ovat kahden eri kulttuuripiirin edustajia. Veneen vasemmalla 
reunalla ovat kolme italialaisten kalastajien mukaan kuvattua henkilöä: peränpitäjä Pietari, kättään 
kohottava punertavamekkoinen mies ja etualan selin katsojaan istuva mies. Kaikki muut henkilöt 
ovat nuoria pohjoismaalaisia miehiä. Taiteilija toimi 1920-luvulla Helsingin yliopiston piirustuksen 
opettajana. Hänellä oli työnsä suoma mainio tilaisuus käyttää oppilaitaan malleina (3) samoin kuin 
myös piirustussalin naapurina olleen voimistelulaitoksen (2) oppilaita.  
Eero Järnefelt tutki työtään varten opetuslasten henkilökuvia Uudesta Testamentista ja hänellä oli 
kaikesta päätellen jo luonnosteluvaiheessa selkeä kuva malleistaan, ketä opetuslasta kukin heistä 
parhaiten muistutti ominaisuuksiltaan. 
Uudessa Testamentissa kerrotuissa tapahtumissa ”Vajoava Pietari”ja ”Jeesus asettaa myrskyn” 
Jeesus ihmetteli opetuslastensa uskon heikkoutta ja esimerkit oli tarkoitettu vahvistamaan heidän 
horjuvaa uskoaan ja näin varmasti tapahtuikin.  
Usko ja luottamus ovat lähellä toisiaan. Kun seuraamme taiteilijan valintoja miten opetuslapset 
reagoivat tilanteeseen, näemme taipuneita vartaloita, ojentuneita käsivarsia tai vetoavia katseita. Ne 
kaikki kohdistuvat Mestariin, Jeesukseen. Jos opetuslasten usko olikin heikko, oli heillä vahva 
luottamus Jeesukseen, Hän ratkaisee ongelmat. Hän oli veneessäkin heidän ainoa turvansa. 
 
Ihmisen Pojan mallina oli voimistelulaitoksen opiskelija, myöhemmin vaasalainen 
voimistelunopettaja Armas Uusikylä. Hänen kasvoillaan on rauhallinen, määrätietoinen ilme. Koko 
olemus on levollinen. Hieman taaksepäin kallistunut vartalo korostaa liikkeen vaikutelmaa. Penkille 
nostettu vasen jalka antaa tukevan asennon huojuvassa veneessä ja tuo vaihtelua sommitteluun. 
Kädet on ojennettu käskevään, pysäyttävään asentoon.  Maalauksen ainoana henkilönä Jeesus on 
saanut hahmoonsa hieman pateettista sävyä. Valkoinen ihokas ja sininen viitta kertovat nuoressa, 
itsenäisessä valtiossa vallitsevasta isänmaallisesta innostuksesta, maan saatua tunnuksekseen 
sinivalkoiset värit. Värit voivat heijastella myös taiteilijan koti-ikävää kaukana kotimaastaan.  
Lähinnä Jeesusta on fyysisestikin Häneen turvautuva Johannes hyvin perinteisesti kuvattuna 
raahelaisen voimistelunopettaja Elias Levónin mukaan.  
 
Maalauksessa on Jeesuksen lisäksi kaksi henkilöä, jotka katselevat ympäristöään milteisamalta 
tasolta hänen kanssaan: Toinen heistä on Jeesuksen vasemmalla puolella seisova opetuslapsi, jonka 
mallina oli taidemaalari Yrjö Ollila. Miten rauhalliselta ja levolliselta hän näyttää. Vaikuttaa siltä 
kuin hän haluaisi juuri nyt kertoa Jeesukselle jonkin havaintonsa. 
Laivan keulassa seisoo Filippus, kalastaja Betsaidan kylästä. Koko hänen olemuksensa on 
jännittynyt (ote edessä olevan opetuslapsen kädestä), kasvoilla huojentunut, hämmästynyt ilme. Hän 
on ainoa, joka Jeesuksen kanssa katsoo samaan suuntaan ja näkee taivaanrannan seestyvän, 
myrskyn asettuvan. Tämän maalauksen avainhenkilön olemukseen ja reagointiin liittyy 
maalaukselle annettu toinen nimi, HERÄÄVÄ TOIVO. Filippuksen mallina oli opiskelija, 
myöhemmin isännöitsijä Johannes Gustaf Christian Sibelius, Jean Sibeliuksen veljenpoika (1904-
1940).  
 
Veneen vasemmassa reunassa kahden italialaisen välissä istuu tyynen ja rauhallisen näköinen 
soutava opetuslapsi. Hänen ilmeensä on päättäväinen. On aivan kuin hän ajattelisi: On tehtävä 
jotakin. Mitään ei jätetä sattuman varaan. Tapahtuipa mitä tahansa, minä kuitenkin soudan. Hänen 
asenteensa ja hahmonsa sopivat ehkä parhaiten opetuslapsi Tuomaaseen. Hänen mallinaan oli 
piirustussalin ja voimistelulaitoksen talonmies lämmittäjä. jonka nimeä ei kuitenkaan löytynyt 
yliopiston henkilökunnan nimiluetteloista. 
 
Kalpean, miltei makaavaan asentoon taipuneen opetuslapsen valkoinen asu tehostaa kasvojen 
kalpeutta ja pelokkaan hätääntynyttä ilmettä. Hänen mallinaan oli taidemaalari Nils Lybeck, joka 
haavoittui vaikeasti 2. maailmansodassa, eikä jaksanut jatkaa enää taidemaalarinuraansa vuoden 
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1952 jälkeen. Taidearvostelijat kiittävät hänen maalaustensa herkkyyttä ja värien hallintaa 
useimmiten palettiveitsellä tehdyissä maalauksissa.  
 
Veneen perässä oikealla on kalpea, kauhun lamaannuttava opetuslapsi, joka tuijottaa kiinteästi aivan 
liian lähelle tulevia vyöryviä aaltoja. Hänen mallinaan oli taiteilija Hjalmar Hagelstam. Maalarina 
hänet tunnettiin värikkäistä maisemistaan sekä kukka- ja henkilökuvistaan. Hän kaatui Karjalan 
kannaksella vuonna 1941.  
 
Myrskytilanteissa vaaditaan peränpitäjältä erityistä taitoa. Iäkkäälle, luotettavan näköiselle 
italialaiselle kalastajalle on uskottu tämä tehtävä. Hänen olemuksensa henkii levollisuutta ja 
voimaa. Katse on kiinnittynyt Jeesukseen ja hänen ohitseen purjeeseen, eikä syyttä, sillä todellisessa 
tilanteessa purje ei voisi olla tällä puolella mastoa.  
Kun taulu tuotiin Raahen kirkkoon, kutsuttiin vanha merimies Matti Vitolin katsomaan sitä ja hän 
mainitsi taiteilijalle purjeen olevan väärällä puolella mastoa. Taiteilija myönsi olevansa tietoinen 
asiasta, mutta perusteli ratkaisuaan maalauksellisuudella: ”Purje laskeutuu niin kauniisti mastoa 
vasten.”  
 
Olen kertonut joitakin seikkoja Eero Järnefeltin käyttämistä malleista, koska ajattelen, että heidän 
kauttaan tulevat myös opetuslapset katsojille siten läheisemmiksi. Tärkein on kuitenkin se 
mielikuva, jonka saamme Uuden testamentin teksteistä.   
 
Alttaritaulun tekijällä, Eero Järnefeltillä oli tunnuslause ”VAIN TOSI ON PYSYVÄISTÄ”. 
Lause on kirjoitettu myös hänen hautakiveensä Hietaniemen hautausmaalla. 
Nämä tunnuslauseen neljä sanaa ovat myös avain Järnefeltin taiteeseen. 
Ne ilmaisevat oleellisimman niistä pyrkimyksistä, jotka ohjasivat hänen elämäänsä. 
”Heräävää toivoa” katsellessa ymmärtää, että tunnuslauseen sisältö on ollut taiteilijan luomistyön 
taustavoimana ja lujana elämän perustana.  
 
 
 


