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WARKAUDEN KASSIOPEIA RY:N ESITTELY 
 

Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenmäärä on nyt noin 160 ja se on Suomen 8. 

suurin tähtiharrastusyhdistys. Yhdistyksellä on monipuoliset kotisivut: 

www.kassiopeia.net ja www.taurushill.net sekä kolmesti vuodessa il-

mestyvä noin 24-sivuinen jäsenlehti Ad Astra. Yhdistys on järjestänyt 

valtakunnalliset Tähtipäivät Varkaudessa keväällä 2005 ja ollut mukana 

suomalaisen tieteen merkkitapahtuman, vuosien 1945 ja 1947 

auringonpimennysten tutkimusten, muistomerkin paljastamistilaisuuden 

järjestelyissä. Yhdistykselle on myönnetty Varkauden kaupungin kulttuuripalkinto vuonna 

2005. Vuonna 2006 yhdistyksen puheenjohtaja Markku Nissiselle myönnettiin ansiokkaasta 

tähtiharrastuksesta valtakunnallisesti arvostettu Ursan Stella Arcti -palkinto. Vuonna 2007 

Markku Nissiselle ja Veli-Pekka Hentuselle myönnettiin Stella Arcti -palkinto ensimmäisestä 

Suomessa tehdystä supernovalöydöstä SN2007ae. 

 

Warkauden Kassiopeia ry on suhteellisen pienellä ulkopuolisella tuella 

rakentanut Härkämäen observatorion tähtiharrastuskäyttöön. Härkämäen 

observatorioalue tarjoaa myös monipuoliset retkeilymahdollisuudet, 

alueelle on rakennettu mm. kota ja laavu. Observatoriolla käy vuosittain 

noin tuhat vierailijaa, mm. koululaisryhmiä ja yritysvieraita. Härkämäellä 

pidetään kesäisin Vekara-Varkaus tapahtuman yhteydessä Galileo 

Galilein kaukoputkipaja. Observatorio kuuluu tähtitieteellisen 

yhdistyksen Ursan havaintotorniverkostoon. Observatorio on tunnettu laajalti myös ulkomaita 

myöten ja sille on myönnetty kansainvälinen observatoriokoodi A95. Ulkomailla Härkämäen 

observatorio kantaa nimeä Taurus Hill Observatory, THO. Yhdistyksemme havaintoryhmä on 

osallistunut moniin suomalaisiin ja kansainvälisiin harrastajille avoimiin tutkimusprojekteihin. 

Näitä ovat olleet mm. Helsingin yliopiston asteroidien valokäyrätutkimus, Tuorlan observato-

rion blasaarin OJ287 mittausprojekti, Massachusettsissa sijaitsevan Minor Planet Centerin 

asteroidipaikkamääritys, supernovien kuvaaminen Rochester astronomyn ylläpitämän sivuston 

galleriaan ja eksoplaneettahavaintojen teko AXA-tietokantaan Caltech-tutkmiuslaitokselle. 

Lisäksi tähän mennessä Härkämäellä on löydetty viisi uutta supernovaa. 

 

Härkämäellä kuvattuja tähtitaivaan kohteita: 
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HÄRKÄMÄEN OBSERVATORIO TÄNÄÄN 
 
TÄHTITORNI JA OHJAUSRAKENNUS 

KOTA JA LAAVU 

AKTIIVISTA JA ANSIOITUNUTTA HAVAINTOTOIMINTAA 
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1 KERHOTALON TARVESELVITYS 
 
 
1.1 Warkauden Kassiopeia ry:n ja Härkämäen observatorion perustoiminta 
 

Kerhotalo tarjoaa yhdistyksen jäsenille ajanmukaiset tilat jäsentapaamisiin. Jäsentapaamisten 

tavoitteena on opastaa jäsenistöä tähtiharrastuksen pariin, suunnitella yhdistyksen toimintaa 

sekä olla linkkinä jäsenten välisten henkilösuhteiden kehittämisessä, jolla edesautetaan yhtei-

söllisyyden muodostumista. Jäsentapaamisissa tärkeä tila on juuri luokkaopetustila, lisäksi 

käsikirjastotila on tärkeä. Yhdistyksellä on tällä hetkellä ylitse pursuava käsikirjasto tähtitor-

nin vieressä pienessä parakkirakennuksessa. Käsikirjaston materiaali kasvaa viikoittain. Myös 

havaintomateriaali tarvitsee paljon mappihyllytilaa. Käsikirjaston yhteydessä on hyvä olla 

myös hiljainen tutkimustyönurkkaus. Viihtyisien tapaamisten edellytyksenä on myös kahvi- ja 

ruokailumahdollisuus, siksi pieni keittiö on tarpeellinen. Koska havaintotyötä tehdään usein 

yön ympäri ja vapaa-aikoina useita päivä peräkkäin ovat hyvät hygienia- ja peseytymistilat 

tärkeitä. Nämä kaikki em. tilatarpeet toteutuvat yleensä normaalikokoisen, pinta-alaltaan noin 

130 m
2
, omakotitalon pohjaratkaisun kautta. 

 

Keskeinen osa toimintaamme on myös erilaiset ryhmävierailut. Usein ryhmien koko on suu-

rempi kuin voimme ottaa vastaan Härkämäen nykyisiin tiloihin. Olemme pitäneet oppitunteja 

kodassa. Tila on kyllä viihtyisä, mutta ahdas ja mm. sosiaaliset tilat puuttuvat ja tiloissa on 

oltava yleensä talvisin päällysvaatteet yllä. Valoisa ja lämmin luokkatila toimisi opetuskäytös-

sä parhaiten. Tilojen myötä voisimme myös rohkeasti mainostaa toimintaamme ja ryhmävie-

railumahdollisuuksia. Nyt otamme vastaan sellaisia vieraita, jotka itse ovat tietoisia toiminnas-

tamme ja haluavat tulla Härkämäellä käymään. Jatkuvasti toivottuja kahvi- ym. tarjoiluja 

voimme tehdä vain rajoitetusti, tähän on syynä nyt käytössä olevien tilojen koko ja hygieniata-

so. Nykyisin juuri vierailunäytökset ja opetustuokiot ovat Warkauden Kassiopeian yksi tär-

keimpiä tulonlähteitä, joilla tähtitornin ylläpitokulut katetaan. Myös monenlaisia perhetapah-

tumia varten kerhotalo olisi oiva pitopaikka. 

 

 

1.2 Tähtiharrastajien valtakunnallinen koulutustila 
 

Ursan sisällä toimivat tähtitieteen harrastusjaostot sekä paikalliset harrastusyhdistykset pitävät 

vuosittain kymmeniä tapaamisia. Yleensä tapaamispaikka on jossain Etelä-Suomessa. Koska 

harrastajia on kuitenkin eri puolilla Suomea yleensä tasaisesti Etelä-Suomen väestökeskitty-

mästä huolimatta, olisi Kangaslammin Härkämäki hyvin keskeinen paikka valtakunnallisten 

kerhotapaamisten järjestämiseksi. Harrastajatapaamiset on viimeaikoina koettu hyödyllisiksi, 

sillä niissä harrastajat tutustuvat toisiinsa, vaihtavat näkemyksiään ja jakavat tietoja ja neuvoja 

harrastustoiminnastaan. Kaavailtu kerhotalo täyttäisi harrastajatapaamisten vaatimukset täy-

dellisesti. Kerhotalon luokkatila, majoitushuoneet sekä ruokailu- ja peseytymistilat mahdollis-

tavat useampipäiväisten tapahtumien järjestämisen. Tapaamisten kulut katettaisiin pienillä 

majoitus- ja osallistumismaksutuloilla. Tällaisille tapaamisille on ollut koko ajan enenevässä 

määrin kysyntää ja uusi kerhotalomme vastaisi tähän tarpeeseen erinomaisesti. 

 

Kerhotaloa voitaisiin käyttää myös muiden yhdistysten jäsentapaamisissa. Monet harrastusta-

hot voivat olla kiinnostuneita paikasta. Tällaisia olisivat mm. lintuharrastajat ja radioamatöö-
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rit. Radioamatööritoimintaan kuuluu osin myös radiotähtitiede. Härkämäki on osoittautunut 

erinomaiseksi alueeksi radioharrastajille, koska alueella ei ole voimakkaita ja häiritseviä val-

takunnallisia radiolähettimiä. Kassiopeian jäsenissä on myös muutamia innokkaita radioama-

töörejä. 

 

 

1.3 Alueelliset ja kansainväliset koululaisten oppimispajat 
 

Kerhotaloon suunniteltu luokka on tarkoitus myöhemmin varustaa nykyaikaisilla helposti siir-

rettävillä fysiikan ja kemian laboratoriolaitteilla. Laitteet perustuvat täysin tietokoneavusteisiin 

mitta-antureihin, joilla voidaan havainnollistaa kymmeniä fysiikan ja kemia keskeisiä ilmiöitä. 

Laitteisto on suunniteltu erityisesti lukio- ja osin peruskouluikäisten koulutustarpeisiin. Kerho-

talossa voidaan järjestää tiedeleirejä oppiaineista kiinnostuneille nuorille. Leirit toteutetaan 

koulujen loma-aikoina tai viikonloppuisin. Leireillä on tarkoitus antaa täydentävää ja syventää 

opetusta, jonka tarkoituksena on valmentaa nuoria jatko-opintopaikkoihin. Nykyisin kouluilla 

on hyvin vähän mahdollisuuksia järjestää valinnaisia työkursseja tiukkojen resurssien vuoksi. 

Varsinkin tietokoneavusteinen laboratorio-opetus toteutuu harvoissa kouluissa. 

 

Opetusta suunnataan pääasiassa Savon alueen nuorille. Kerralla opetustiloihin voidaan ottaa 

noin kymmenen nuorta ja heille olisi mahdollisuus järjestää tiloissa myös majoitus. Kulut ka-

tettaisiin osallistumismaksuilla. Leirin työpajojen yhteyteen soveltuu erinomaisesti myös tähti-

tieteen koulutus Härkämäen tähtitornin laitteistoa hyödyntäen. Tähtitiede on osa koulujen fy-

siikan opintoja jo nykyisin. Yhdistyksessämme on tällä hetkellä jäsenenä toistakymmentä 

luonnontieteen opettajaa. Osa heistä on jo nyt järjestänyt koulutustilaisuuksia. 

 

Koululaisten leiritarjontaa voidaan jatkossa laajentaa kutsumalla nuoria eri puolilta Suomea ja 

myös naapurimaista. Ennen kaikkea kansainvälisiä leirejä suunnataan virolaisille ja Venäjän 

lähialueiden nuorille. Lisäksi muitten maitten koululaisista pyydettäisiin mukaan Varkauden ja 

muiden Savon kaupunkien ystävyyskaupungeista. 

 

 

1.4 Tähtiharrastajien kansainväliset tapaamiset 
 

Warkauden Kassiopeian havaintotyö on jo nykyisessä laajuudessa varsin kansainvälistä. Lähes 

jokainen selkeä yö hyödynnetään. Havaintoöiden tulokset lähetetään lähes poikkeuksetta 

Suomen rajojen ulkopuolelle kansainvälisten tutkijaryhmien käyttöön. Tällaisia havaintopro-

jekteja ovat mm. supernovien kuvaaminen, asteroidien paikka- ja valokäyrämittaus, eksopla-

neettojen ylikulkuhavainnot sekä blasaarin OJ287 kirkkausmittaukset. Uusia havaintokohteita 

ja pyyntöjä tulee jatkuvasti. Meillä on myös harrastajakontakteja mm. Belgiaan, Italiaan, Yh-

dysvaltoihin ja Viroon. 

 

Härkämäen kerhotalo voisi toimia kansainvälisenä tähtiharrastajien kokoontumispaikkana. 

Tapaamiset olisivat ennen kaikkea tutustumis- ja tiedonjakamistilanteita, joissa harrastajat 

saavat tavata toisiaan ja oppivat tuntemaan toisensa henkilökohtaisesti ja heidän havaintotoi-

mintansa tulevat tutuiksi. Tähän asti kaikki yhteyden pito on ollut vain sähköpostin vaihtoa.  

 

Härkämäki pohjoisena paikkana voisi tarjota ulkomaalaisille kahdenlaista hieman eksoottista-

kin tapaamisympäristöä. Kesätapaamiset ovat menneen havaintokauden esittelyä ja tulevan 



 7 

havaintokauden suunnittelua Suomen ”valoisien öiden” aikaan. Talvella taas olisi mahdolli-

suus tavata aidossa havaintoympäristössä, kun Suomen yöt ovat pitkiä ja pimeitä. Tämän ta-

paamisajan eksotiikkaa lisää etelässä asuville harvoin näkyvät, mutta meille tutut upeat revon-

tulet. Tämä voisi siis olla kansainvälinen kokoontuminen ”revontulten alla”. Tapaamisten yh-

teyteen voidaan pyytää myös ammattilaisia kertomaan tähtitieteen ajankohtaisista tutkimuksis-

ta ja opastamaan yhteistyöhön yliopistojen kanssa. Tapaamisten kulut katetaan osallistumis-

maksuilla ja ulkopuolisten luennoitsijoihin kuluihin osallistunevat myös yhteistyöhön haluk-

kaat yliopistot. 

 

Suomi maana on monelle ulkomaalaiselle kiehtova paikka. Suomi tunnetaan korkean teknolo-

gian maana ja myös sen tähtiharrastusosaaminen arvostetaan korkealle. Tänne halutaan tulla 

tutustumaan. Yhtenä esimerkkinä on kesällä 2008 Varkaudessa seurakunnan Puurtilan leiri-

keskuksessa järjestetty iso valtakunnallinen Ursan Cygnus 2008 kesätapaaminen, jossa päävie-

raana oli Kalifornian yliopistosta astrofysiikan professori Gregory Laughlin. Hän on yksi maa-

ilman tunnetuimpia tähtitieteilijöitä ja ennen kaikkea harrastajien innoittaja. Suomalaisten te-

kemät havainnot ovat saaneet hänet kiinnostumaan harrastustoiminnastamme. 

 

Kansainvälisiin tapahtumiin, joissa on mukana ulkomaalaisia osallistujia ja tutkijoita, on hel-

pompi houkutella myös yrityselämän sponsoriavustuksia. Monilla ulkomaalaisilla harrastajilla 

on ammattinsa puolesta vahvat kontaktit yritys- ja yliopistomaailmaan. 

 

 

1.5 Majoitustila 
 

Yhdistyksen tapahtumissa on säännöllisesti pitkämatkalaisia vieraita. Tutustuminen tähtitor-

niin tapahtuu usein havaintoaikaan eli iltaisin ja öisin. Majoitustilan järjestäminen vieraille ei 

toistaiseksi ole järkevästi onnistunut. Usean päivän mittaisten kurssien ja tapaamisten yhtey-

dessä osallistujille olisi hyvä olla majoitustiloja tapahtumapaikalla. Myös yhdistyksen aktiivi-

havaitsijat yleensä ovat parhaaseen havaintoaikaan tähtitornilla myöhään yöhön. Nukkuminen 

ennen kotiinpaluuta Varkauteen on välttämätöntä. Majoittumista voidaan tarjota myös Härkä-

mäen retkeilijöille, jotka haluavat viettää luonnon äärellä aikaa enemmän. Tähän käyttöön 

paikka soveltuisi hyvin vaikka partiolaisille, muille eräretkeilystä kiinnostuneille ja luontohar-

rastajille kaikkina vuoden aikoina. 

 

 

1.6 Vekara-Varkaus viikon Härkämäen paja 
 
Härkämäen observatoriolla pidettävässä Galileo Galilein pajassa rakennetaan 7–12-vuotiaiden 

lasten kanssa kaukoputki, jolla voi nähdä taivaan ja luonnon ihmeitä. Kaukoputki on tehok-

kuudeltaan samaa luokkaa kuin Galileilla aikoinaan.  Pajassa voi tutustua mm. mustan aukon 

pohjattomaan kaivoon pienoismallin avulla ja rakentaa oman mustan aukon askarteluvälineil-

lä. Pajassa voi maalata oman pienen planeetan sekä koota vanhanajan neulanreikäkameran. 

Pajan yhteydessä voi tutustua myös oikeaan tähtitorniin ja siinä tapahtuvaan työskentelyyn. 

Lisäksi alueella on toimintaa koko perheelle lasten askartelujen ajaksi.  

 

Paja on ollut viime vuosina hyvin suosittu.. Monet pajan toiminnoista pitää järjestää ulkona, 

mikä asettaa odotuksia sään suhteen. Kota toimii hyvin pienen ryhmän askartelutilana, mutta 

luokkatila soveltuisi monipuoliseen työskentelyyn paremmin. Pajan kehittämisen esteenä on 
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ollut lähinnä tilan puute. Pajatoiminnan kehittäminen monipuolisemmaksi vaatisikin toimi-

vammat tilat. 

 
 
1.7 Varastotilat 
 

Aikaisemmin mainitun kirjallisuuden lisäksi yhdistyksellä on runsaasti tähtiharrastukseen liit-

tyviä teknisiä laitteita, lasten pajojen askartelutarvikkeita, näyttelymateriaalia, kuvatauluja ja 

julisteita, joille ei ole tällä hetkellä hyvää varastotilaa. Yhdistyksen tähtitornin ohjausrakennus 

ei ole sopiva paikka suuren ja melko arvokkaan tavaramäärän varastointiin. Usein materiaalia 

vaurioituukin huonon varastoinnin takia. Uuteen rakennukseen kaikki tarpeellinen materiaali 

saadaan siististi hyllyihin ja kaappeihin, joista ne on helppo löytää ja ottaa nopeasti käyttöön, 

kun niitä tarvitaan. 

 

 

 
2 PAIKALLISET VAIKUTUKSET 
 
 
2.1 Imagotekijä 
 

Alueen asukkaille tarjoutuu monipuolinen harrastusympäristö hyödyntäen maaseudun olosuh-

teita. Tuloksekas harrastustoiminta lisää alueen myönteistä tunnettavuutta Suomessa ja maail-

malla. 

 

 

2.2 Työllistävyys 
 
Rakentamisvaiheen työllistävyys 
 

Rakentamisvaiheessa hankinnat tehdään paikallisista rakennusalan liikkeistä. Käytetään alu-

eella toimivia maarakennusalan ja puutavara-alan yrittäjiä. Liikennöinti Kangaslammilla kas-

vaa ja lisää asiointia alueen kaupoissa. 

 

 

Käyttötoiminnan työllistävyys 
 

Härkämäellä asiointi lisää palvelujen kysyntää Kangaslammilla ja myös osin Varkaudessa. 

Näitä ovat mm. tien kunnossapito ja paikkakunnan vähittäiskaupat. 

 

 

2.3 Maaseudun elinvoimaisuus 
 

Säännölliset tapahtumat Härkämäellä tuovat alueelle useita tuhansia vierailijoita vuosittain. 
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2.4 Harrastusmahdollisuuksien paraneminen 
 

Warkauden Kassiopeian vireä harrastustoiminta saa asianmukaiset puitteet toiminnan ylläpi-

toon ja kehittämiseen. Harrastuksen mielekkyys ja kiinnostavuus kasvavat, mikä on tärkeää 

asia houkuteltaessa uusia nuoria mielenkiintoisten luonto- ja tiedeharrastusten pariin. 

 
 
2.5 Yhteistyö koulujen kanssa 
 
Varkauden kouluissa tullaan osallistumaan aktiivisesti Varkauden energiaosaamishankkeisiin. 

Mm. Könönpellon koulun TeknoKids hanke tähtää teknologia- ja tiedekasvatuksen kehittämi-

seen. Härkämäen kerhotalo on oiva kohde lasten ja nuorten kouluopetuksen tueksi ja lisämah-

dollisuudeksi. Observatorion yhteyteen rakennettu kerhotalo luo kokonaan uuden monipuoli-

sen oppimisympäristön. 

 

 

2.6 Yhteistyö yritysten kanssa 
 
Härkämäki on erinomainen paikka yritysten vieraille viettää hetki vapaa-aikaa neuvottelujen ja 

virallisten tapaamisten lomassa. Asianmukaiset ja viihtyisät tilat on helppo markkinoida yri-

tysten tarpeita ajatellen. Tämä on samalla yhdistykselle yksi tärkeimpiä tulonlähteitä. 

 

 

2.7 Yhteistyö muiden yhdistysten, kerhojen ja urheiluseurojen kanssa 
 
Muut yhdistykset Varkauden seudulla saavat paikan viettää kerhotapaamisiaan ja kokouksi-

aan. Monet luontoharrastusjärjestöt (mm. partiolaiset) voivat hyödyntää Härkämäen erin-

omaista retkeily-ympäristöä tehokkaammin. Kerhojen kanssa näin alkunsa saava yhteistyö voi 

myös tuoda uusia ideoita yhdistysten yhteisten tapahtumaprojektien suunnitteluun esimerkiksi 

Vekara-Varkaus viikon yhteydessä. 

 
 
 
3 JATKOHANKEMAHDOLLISUUKSIA JA KEHITTÄMISIDEOITA 
 

 

1. Tapahtumien ideointi mm. Vekara-Varkaus viikolle 

 

2. Uudet tähtitornit yleisönäytöskäyttöön liikuntarajoitteisille sekä tutkimuskäyttöön 

 

3. Ulkoilmakatsomo: mm. tähtinäytökset avotaivaan alla eli luonnon oma planetaario ja 

esiintymislava näköalapaikalle (ks. asemakuva) 

 

4. Radioteleskooppi radioamatööritoiminnan hyödyntämiseen radiohäiriöttömällä Här-

kämäen alueella 
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4 TOTEUTUSAIKATAULU 
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5 KUSTANNUSARVIO JA HANKERAHOITUS 
 
 
Kustannusarvio 
 

Kustannuserä Suuruus € 
Suunnittelutyö, luvat, liittymät  5 000  
Pohjatyöt ja perustukset  10 000  
Puutarvikkeet  35 000  
Sähkölaitteet, sähkötyöt, lämmitys, ilmalämpöpumppu 15 000  
Porakaivo, vesi- ja viemäröintityöt 15 000  
Sisätyöt (kaakelit, seinä- ja kattopaneelit, pintamateriaalit) 12 000 
Sisustus (kaapit, hyllyt, kalusteet) 12 000  
Julkisivut (maalit, terassit) 6 000  
Pihatyöt 2 000  
Talkootyöt 48 000 

 
YHTEENSÄ 

 
160 000 

 
 
 
Hankerahoitus 
 

Rahoituskanava Suuruus € 
Mansikka ry/TE-keskus (60 %) 96 000  
Yhdistyksen ottama pankkilaina ja muu oma rahoitus 16 000  
Talkootyön osuus (á 10 €/h) 48 000  
 
YHTEENSÄ 

 
160 000 
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6 YHDISTYKSEN TULO- JA MENOARVIO LÄHIVUOSINA  
 KERHOTALON RAKENTAMISEN JÄLKEEN 
 
 
 

   Tulot euroa 

Apurahat 500 

Erilaiset talkootyöt (mm. maalaustyöt, risusavotat) 500 

Jäsenmaksut (120 x 15 ja 10 x 2)    1 820 

Lahjoitukset yksityisiltä (jäsenet ja myös tornilla vierailijat) 500 

Lahjoitukset yrityksiltä (mm. mainokset jäsenlehtiin) 500 

Myyntituotto kirjoista, arpajaisista, buffetista yms. 1 000 

Tilojen vuokraus ja tähtitornin esittelyt 3 500 

 

YHTEENSÄ 

 

8 320 

 
 
 
 

    Menot euroa 

Lainan hoitokulut (laina 16 000 €, 10 v. takaisinmaksuajalla) 1 800 

Observatorion rakennusten ylläpito (sähköt, auraus, jätehuolto, kunnostukset) 3 600 

    Tietokoneohjelma- ja laitehankinnat yhdistykselle, mahdolliset huollot 500 

Tilavuokrat tapahtumiin (mm. koulujen luokat) 100 

Toimistokulut (tiedotus, kopiot, postitus, jäsenlehti ym.) 600 

Työryhmät (tietotekniikka, havaintotoiminta, opetus) 500 

Vakuutukset 900 

Virkistystoiminta (illanvietot, retket jäsenille, tarjoilut) 300 

 

YHTEENSÄ 

 
8 300 
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7 ASEMAKUVA  
 

Kerhotalo voidaan rakentaa vaihtoehtoisesti myös kodan lähistölle katsomon paikalle. Tämä 

vaihtoehto vaatii seurakunnalta noin 3 000 m2 tontin oston. 
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8 RAKENNUSPIIRUSTUS 
Alla esimerkkinä yksi vaihtoehtoinen malli. Rakentaminen toteutetaan talomallista käyttötar-

koitukseen muunneltuna. Talomallin valinta tehdään tarjousten perusteella. 

 
Kuva: Finnlamelli
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9 HANKEORGANISAATIO 
 
 
Projektipäällikkö 
Hannu Aartolahti 

 
Avustava projektihenkilö 
Veli-Pekka Hentunen 

 

Rakennussuunnittelu ja aikainen valvoja 
Markku Wacklin 

 

Kirjanpitäjä 
Seija Purhonen 

 

Rahaliikenteen hoitaja ja hankkeen seuranta 
Jorma Olakivi ja yhdistyksen hallitus 

 

Talkootyön johtajat ja talkooväen kokoonkutsujat 
Hannu Aartolahti 

 
Nuorisojäsenten edustajat ja aktivoijat, yhteyshenkilöt kouluihin 
Nuorisojäsenet 

 

Yrityskontaktihenkilöt 
Jorma Olakivi 

 

Kerhotalohankkeen tiedotus www-sivuilla 
Tietotekniikkaryhmä ja yhdistyksen hallitus 

 

Talkooväki 
Yhdistyksen jäsenistöä noin 30 henkilöä  
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10 HANKKEEN KANNALTA TÄRKEITÄ YHTEISTYÖTAHOJA 
 

 

Mansikka ry, www.mansikkary.fi 

 

Pohjois-Savon TE-keskus, www.te-keskus.fi/Public/?area=7649 

 

Varkauden kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi sekä koulutoimi, www.varkaus.fi 

 

Paikalliset yritykset 

 

Urakoitsijat 

 

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry sekä muutamia tähtiharrastusyhdistyksiä, www.ursa.fi 

 

Muut harrastusyhdistykset Varkauden seudulla 

 

 

 

11 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA 
 

 
 Puhelin 
Kaivu-urakointi Pekka Kilpeläinen 0400 161 597 

Kalustetoimittaja Sekundasoppi 017 5524379 

LujaBetoni 0207 895 200 

LVI-suunnittelija  

LVI-urakointi  

Maarakennusainetoimittaja Jukka Loikkanen 0400 379 303 

Mansikka ry 040 5325 310 

Onninen Oy Uponor-kaivot 0204 85 5111 

Pohjois-Savon TE-keskus 010 60 26750 

Puutavaraliike Hasintien Puu 017 556 3363 

Puutavaraliike Timo Tenhunen 017 556 2399 

Rakennusmestari Markku Wacklin 040 5715680 

Rautakauppa Carlson 0207 427 200 

Rautakauppa Rautia 0207 893 500 

Savon Voima, Taneli Koponen 0290223341 

Sähköurakointi Ykkössähkö 017 552 6680 

Varkauden kaupungin rakennusvalvontatoimisto 017 5794489 
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 12 YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT  
 
 
Osoitetiedot 
Warkauden Kassiopeia ry 

Härkämäentie 88 

79480 Kangaslampi 

 

Kotisivut 
www.kassiopeia.net 

www.taurushill.net 

 

Sähköposti 
warkauden.kassiopeia@ursa.fi 
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