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Södriks kapell
och invånarpark

SÖDRIKS KAPELL
Södriks kapell blev färdigt sommaren 2016
och finns på en central plats vid Kirstivägen.
Helhetsplaneringen har gjorts av arkitekt Anssi
Lassila från arkitektbyrå OOPEAA.
Församlingsutrymmena används av Espoon
tuomiokirkkoseurakunta och Esbo svenska
församling. Till byggnadshelheten hör också en
klockstapel och utrymmen som hyrs av Esbo
stads invånarpark. Byggherre var Esbo kyrkliga
samfällighet och som entreprenör fungerade
YIT.
Kapellets bärande konstruktioner är av trä.
Taket är av kopparplåt. Fasaderna är av koppar
och trä. Kapellets totala yta är 2379 m2. Byggnaden är tillgänglig för rörelsehindrade.
Kapellsalen är rymlig och ljus, med träpaneler
är av finländsk gran. I salen finns plats för 160
personer, med specialarrangemang ryms 270
personer in. Altaret och möblerna i kapellet är
gjorda av ask. Orgeln blir färdig år 2018.
På altarväggen finns konstnären Hannu Konolas glaskonstverk ”Minä elän” (Jag lever). Bildmotiven utgörs av ett granatäpple, duvor och
en rödskimrande Kristus. Det stora konstverket
begränsar utsikten från kyrksalen ut mot gatan.
Det har gjorts med digital printteknik på tjocka
glasskivor och är 16,7 meter långt, 2,1 meter
brett och väger ca 1600 kg.
På glasväggen mellan kapellets rymliga aula

och kapellsalen har man med digital printteknik skrivit in bibeltexter på 16 olika språk.
I kapellbyggnaden finns två församlingssalar,
utrymmen för ungdoms- och barnverksamhet,
arbets- och mottagningsrum samt ett hobbyutrymme som används i samarbete med Esbo
stads invånarpark.
Södriks kapell är ett vardagsrum för dem som
bor i området. Församlingsmedlemmar i alla
åldrar deltar i gudstjänster, smågrupper och
samlingar. På vardagarna kan man besöka
aulacaféet. Den rymliga kapellsalen är speciellt
lämplig för konserter. Kapellsalen är öppen
också för dem som vill uppleva en stund av
stillhet.
Församlingsmedlemmarna har möjlighet att
delta i olika frivilliguppgifter i kapellet och ställa upp för dem som bor i området. Tillsammans
bygger vi en gemenskap av tro och kärlek.
Södriks invånarpark i kapellets utrymmen är
en träffpunkt för familjerna. Här ordnas olika
program och evenemang. Barnen kan leka
tillsammans och föräldrarna kan samtala med
varandra över en kopp kaffe. Invånarparkens
målsättning är att skapa en interaktiv atmosfär där de som bor i området kan umgås och
samlas till gemensamma aktiviteter.
Kapellet kan bokas för vigslar, dop och jordfästningar från Esbo församlingars servicecentral.
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