KOSKELAN KIRKKO JA KOSKELAN SAIRAALAN KAPPELI (12.6.2007)
Päivitetty 23.2.2015
Helsingin kaupungin Koskelan sairaala-aluetta alettiin rakentaa vuosina 1912–1914. Opastaulusta näkyy, että siellä on monenlaisia sairauteen ja terveyteen liittyviä toimintoja ja näiden
aputoimintoja.

Alueella on myös yksi harvoista maamme sairaalakirkoista, Koskelan kirkko. Se on arkkitehti Knut Wasastjernan 1912 suunnittelema satulakattoinen pitkäkirkko. Kirkko on rakennettu tiilestä ja rapattu. Sen kuoripäädystä ulkonee puolipyöreä sakaristo ja katolla on avoin kellotorni. Kirkko valmistui 1914, ja samana vuonna Forsbyn vaivaistalon nimi muutettiin Helsingin kunnalliskodiksi ja työlaitokseksi.
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Koskelan kirkko.
Joka aamu kirkossa pidettiin jumalanpalvelus. Näistä luovuttiin 1950-luvun alussa. Kunnalliskotimalli väistyi, tilalle tuli sairaala ja laitoksen nimi muutettiin Koskelan sairaskodiksi.
1960-luvulla kirkko vuokrattiin Käpylän seurakunnalle ja tätä jatkui 1990-luvun loppupuolelle saakka. Sen jälkeen vuokralaisena on ollut Käpylän musiikkiopisto. Musiikkiopisto antaa
tosin Käpylän seurakunnan käyttää sopimuksen mukaan kirkkoa aika ajoin. Siellä on mm.
jumalanpalvelus joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina.

Aiemmin kirkon kellarissa oli tilat ruumiinavausten tekemistä varten ja vainajia näytettiin
siellä omaisille. Nykyisin nämä toiminnot ovat siirtyneet pois. C-rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on nyt tilat 24 vainajan kylmäsäilytystä varten. Tila on neutraali ja luonteeltaan tekninen.

Tämän tilan seinän takana on huone, jossa omaiset voivat katsoa vainajia. Huone on kooltaan
noin 4x7 metriä. Sairaala-alueen opastaulussa sitä kutsutaan suomeksi "kappeliksi", mutta
ruotsiksi nimellä "avskedrum", "jäähyväishuone". Rakennuksen sisäopasteissa ja huoneen
ovessa tilaa kutsutaan suomeksi kappeliksi, ruotsiksi sanalla "kappel".

Sairaalapastori Matti Sippo sanoo, että myös termiä "hiljainen huone" käytetään tällaisesta tilasta. Uskonnollisen monimuotoisuuden kasvaessa siirtyminen neutraalien tilojen suuntaan
on koko ajan käynnissä. Huoneet suunnitellaan monikäyttöisiksi siten, että niitä voidaan
käyttää vainajan katsomista varten, vainajan hautaan siunaamista varten tai muuta seremoniaa
varten sekä esimerkiksi keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin. Koskelan sairaalan kappeli on
oikein kätevä näihin tarkoituksiin ja nimenomaan vainajien luovutusta varten, koska
huoneeseen pääsee suoraan pihalta ja vainaja voidaan helposti noutaa autolla.
Huoneen toisessa päädyssä on ikkuna, joka antaa pihalle. Ikkunan alaosan ruudut on peitetty
vaalealla paperilla niin, ettei siitä voi nähdä läpi.

Isompi kynttilänjalka.
Huoneen kalustukseen kuuluu
- pyörillä varustettu katafalkki (ruumisarkkukoroke; arkun alusta), joka toimii myös arkun ja vainajan siirtovaununa;
- kymmenen tuolia;
- metallinen kynttilänjalka (lattialla) kolmelle kynttilälle;
- isompi metallinen kynttilänjalka (lattialla), jossa yksi isompi kynttilä ja paikat 48 pienelle kynttilälle, joita omaiset voivat sytyttää;
- mustanharmaa raanu;

-

kukkaruukku ja kukkanen;
metallinen hiekka-astia sekä lapio kristillistä vainajan hautaan siunaamista varten;
suomen- ja ruotsinkielisiä virsikirjoja (mutta Raamattu puuttui).

Pienempi kynttilänjalka.
Huoneen päädyssä on alttari, jolla kaksi kynttilää ja sen yläpuolella krusifiksi. Alttarin
etuseinää peitti vaalea kangas, jossa on ristin kuva. Sippo sanoo, että ainakin krusifiksi on
irrotettava ja voidaan tarpeen mukaan siirtää pois. Huoneeseen mahtuu enimmillään noin
10 henkeä, mutta tällöin ilma voi jo käydä huonoksi. Hautaan siunaamisia tapahtuu silloin

tällöin. Kesäkuun 11. päivänä tuorein merkintä alttarin vieressä olevassa sinisessä kirjassa
oli tehty huhtikuussa.
Sairaalassa kuolee ainakin yli sata, ehkä pari sataakin potilasta vuodessa. Johtava ylihoitaja Anneli Waldén sanoo, että yleensä vainajia katsotaan osastoilla. Se on kodikkaampi
paikka. Sairaala haluaisi myöhemmin muisto- tai jäähyväishuoneen osastojen yhteyteen.
Nyt vapaata tilaa ei ole, kaikki huoneet ovat täynnä potilaita.
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