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Hankesuunnitelma 
 
Hakija: Matias-kappeliyhdistys ry 
 
Hankkeen nimi: Matias-kappeli, monitoimitila 
Toteuttamisaika: 2008 – 2010 
 
 
Tausta ja tarve: Elämä on hektistä ja ihminen tarvitsee sen vuoksi levähdys- ja 
kohtaamispaikkaa. Kyläläisiltä, vapaa-ajanasukkailta, maahanmuuttajilta ja ohikulkijoilta 
puuttuu sosiaaliseen kanssakäymiseen tarvittava rauhaa ja sopusointua tarjoava viihtyisä ja 
vapaa kokoontumistila Härkösen kylässä.  
 
Ajassa on myös selkeä tilaus viestiä arvoista, joiden tausta on yleiskristillinen, avaran 
ekumeeninen ja viestimistavaltaan suvaitsevainen. Matias-kappeliyhdistys rakentaa 
tällaisen kohtaamispaikan ja etsii yhdessä eri-ikäisten kanssa vastausta heidän 
elämänkysymyksiinsä kappelissa ja yhdistyksen sivuilla Internetissä. 
 
Hengellisessä mielessä Matias-kappeli-hankkeen tavoitteena on tarjota keidas, kaikille 
avoin hiljainen paikka, jota rukous kannattelee. Sinne kaikki ovat tervetulleita ja siellä tosi 
elämä merkitsee enemmän kuin pelkkää puhumista tai toimimista. Tämä levon paikka on 
avoin kaikille, riippumatta sosiaalisesta taustasta, iästä tai elämän ulkoisista puitteista, 
tilana, jossa yhdessä voidaan etsiä Jumalaa. 
 
 
Kohderyhmä 
 

• Kyläläiset, vapaa-ajan asukkaat, jalan tai veneellä liikkuvat retkeilijät 
• Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita pysähtymään ja levähtämään kappelin 

rantamaisemassa = rauhaa ja seesteisyyttä etsivät, kristillistä sanomaa hakevat 
• Turistit, jotka katsovat kappelia matkailunähtävyytenä = perheet 
• Kokoontumis- ja konserttitilaa tarvitsevat = esteettisesti tai muun asian suhteen 

suuntautuneet 
• Kirkollisia toimituksia varten tilaa tarvitsevat = kristillisen toimituksen 

näkökulmasta tilaa katsovat 
• Kotouttamista kaipaavat maahanmuuttajaryhmät = eri uskontokuntiin kuuluvat ja 

suomalaista kulttuuria ja sen symboleja rajoitetusti tuntevat 
• Potentiaaliset hankkeen rahoittajat 
• Netissä liikkuvat 

 
Kohderyhmä on valittu vallitsevan palvelutarpeen perusteella. Kappelista tiedotetaan 
Internetissä, paikallisissa ja maakunnallisissa lehdissä, Virtain kaupungin ja seurakuntien 
kirkollisissa uutisissa sekä jaettavilla kappelista kertovilla esitteillä.  
 
 
Tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena on luoda ennakkoluuloton, suvaitseva, ajassa mukana oleva, rauhaa 
ja sopusointua tarjoava paikka kristillistä sanomaa ja/tai sosiaalista hyvinvointia etsiville. 
Monitoimipaikkana kappeli madaltaa kirkkorakennusten kynnystä tulla sisään 
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sakraalitilaan. Kyläläisille, kesävirtolaisille ja vapaa-ajan asukkaille luodaan tila, jossa voi 
hiljentyä, järjestää neuvotteluja, kokouksia, musiikkitilaisuuksia ja hartaushetkiä. Kappelin 
rakentaminen tarjoaa työtä rakennusmiehille ja koneurakoitsijoille. Kappelin ympäristöä ja 
puistoa hoidetaan jatkossa pääosin talkootyönä. 
 
Kappelissa jatkossa tapahtuvan toiminnan tavoitteena on, että kohderyhmä saa 
kokemuksen kestävistä arvoista elämänsä perustaksi, hyväksyy paremmin itsensä, 
lähimmäisensä ja koko elämän. 
 
 
Toteutus ja toimenpiteet 
 
Kappelin arkkitehti- ja rakennussuunnitelmat tekee Suunnittelutalo S. Anttila Oy Virroilla. 
Akustisesta suunnittelusta huolehtii Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy. 
Rakennusten perustustenteko ja rakentaminen kilpailutetaan vähintään kolmen 
rakennusyrityksen kesken. Kivi- ja tiilimuuraukset tarjotaan kilpailun perusteella 
ammattirakentajamuurareille, sisä- ja kattorakenteet paikallisille rakennusmiehille. 
Työsuoritukset ostetaan kilpailun peruteella, samoin kaikki rakennustarvikkeet, ellei niitä 
saada lahjoituksina.  
 
Talkootyönä saadaan suunnittelutyö, maanrakennustöitä, puistotöitä ja kulkupolkujen 
raivausta sekä rakentamisen aputyötä kuljetuksineen. Samoin talkootyönä saadaan 
ikkunamaalaukset, tiffany-työt, taotut kyntteliköt ja seinien koristetuennat sekä 
sisustustekstiilien teko. Talkootyötä on suureksi osaksi työn johto, yleishallinnointi ja 
neuvottelujen käynti sekä ostomatkat.  
 
Kirjanpito kilpailutetaan virtolaisilla tilitoimistoilla. Hankkeen kirjanpito on eriteltävissä 
hakijan muusta kirjanpidosta. 
 
 
Ohjausryhmä 
 
Ohjausryhmä asetetaan. Ryhmään ehdotetaan hallinnonsihteeri Maria Ahonen, 
toimitusjohtaja Tarmo Kivelä, toimitusjohtaja Sakari Anttila, suunnittelujohtaja Heikki 
Helimäki ja hankkeenvetäjä Kosti Helimäki. Virtain kaupungin edustaja ja PoKo ry:n 
edustaja nimetään myöhemmin. 
 
 
Aikataulu 
 
Kappelin suunnittelu tapahtuu vuoden 2007 aikana. 
Luvat hankitaan vuoden 2008 alussa. 
Rakentaminen alkaa vuonna 2008. 
Rakennus valmistuu viimeistään 2010.  
(Parhaimmillaan rakentaminen voi tapahtua kesän 2008 aikana.) 
 
 



 3

Kustannusarvio 
 
Suunnittelutalo S. Anttilan arvion (21.12.2007) mukaan kappelin ja ulkorakennuksen 
kustannusarvio on yhteensä 167 000 euroa.  
 
Alla olevista kustannuksia aiheuttavista projektin osista on arviot otettu yllä olevaan 
kustannusarvioon:: 
 

• akustinen suunnittelu 
• kirjanpitokustannukset 
• tilintarkastuspalkkiot 
• mahdollisen ohjausryhmän matkakulut ja kokouspalkkiot sekä  
• Internet-sivujen toteutus. 

 
 
Rahoitussuunnitelma 
 
Jos kustannukset olisivat 167 000 euroa, rahoitus on: 
 
PoKo 50 % eli 83 500 euroa 
Oma rahoitus 50 % eli 83 500 euroa, josta omaa rahaa 50 000 euroa ja  
talkootyön arvio 33 500 euroa.   
 
Rakentaminen aloitetaan vasta, kun oman rahoitus on varmistettu.  
 
 
Yhteistyöpinnat 
 
Läheisimpänä yhteistyöpintana ovat Härkösen Kyläyhdistys ry ja kyläläiset sekä kylässä 
olevat vapaa-ajan asukkaat kuten myös yritykset sekä Virroilla toimivat kristilliset 
seurakunnat. Yhteistyötä tehdään myös Virtain Kylien Kehittämisyhdistyksen ja muiden 
Virroilla toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa. 
 
Oman yhteistyöverkostonsa muodostavat esim. Saksassa ja Kanadassa, Virossa ja 
Sveitsissä sekä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla olevat Matias-kappeliyhdistyksen tukijat. 
Internetin käyttäjistä tulee myöhemmin yhdistyksen laajin yhteistyöpinta. 
 


