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AURINKOKUNTAAURINKOKUNTA
planeetat, asteroidit ja Kuuplaneetat, asteroidit ja Kuu



Hannu Aartolahti kuvasi Härkämäen observatoriolla 7.1.2009 alkuillasta klo 16:45:56 
Kuun ja Plejadien peittymisen alkua. Kuvat on otettu Canon EOS 350D kameralla 
18mm linssillä, ISO 800 filminherkkyysasetuksella sekä sekunnin valotuksella. 
Kuvassa näkyy Plejadien avonainen tähtijoukko Kuun vieressä vasemmalla. 
Tapahtuma oli melko harvinainen, seuraavan kerran on mahdollisuus havaita Kuun 
menemistä Plejadien eteen vuonna 2025. 



Härkämäellä onnistuttiin kuvaamaan Jupiterin törmäysjälki 23.7.2009 välisenä yönä
klo 00 - 03. Jupiteria kuvattiin observatorion Celestron-kaukoputken ja Philips 
TouCam web-kameran avulla Markku Nissisen ja Veli-Pekka Hentusen toimesta. 
Jupiterin pinnalla oleva asteroidin tai komeetan aiheuttama törmäysjälki näkyi 
kuvissa erittäin selvästi. Kuvausten aikana näkyi Jupiterin nopea pyöriminen, kun 
törmäysjälki ja Suuri punainen pilkku liikkuivat pyörimisen mukana. Aurinkokunnan 
harvinainen tapahtuma sai suurta huomiota myös tiedotusvälineissä. Härkämäen 
kuvat julkaistiin mm. Warkauden Lehdessä. Vieressä Hubblen kuva.



Jupiter 27.7.2009 klo 02:37. HJupiter 27.7.2009 klo 02:37. Häärkrkäämmääen C14en C14--XLT kaukoputkella, XLT kaukoputkella, 

polttovpolttoväälilyhentlilyhentääjjää NextGen0.5XNextGen0.5X ja SBIG ST8ja SBIG ST8--XME kameralla sekXME kameralla sekää 2" H2" H--alfa alfa 

suodin. Kuva on pinottu 30 kpl 0,1 s valotusta.suodin. Kuva on pinottu 30 kpl 0,1 s valotusta. Kohdistus AIP4Win2 ohjelmalla ja Kohdistus AIP4Win2 ohjelmalla ja 

pinoaminen pinoaminen MaxImMaxIm DL ohjelmalla. KDL ohjelmalla. Kääsittely sittely MaxImMaxIm DL:n DL:n WaveletWavelet FilterFilter

toiminnolla. Ntoiminnolla. Nääkyvisskyvissää. punainen pilkku ja vierell. punainen pilkku ja vierellää himmehimmeäästi kolme kuuta. sti kolme kuuta. 

TTöörmrmääysjysjäälki ei ollut nyt Maahan plki ei ollut nyt Maahan pääin. Kohteesta olisi saanut varmaan enemmin. Kohteesta olisi saanut varmaan enemmään n 

irti, jos polttovirti, jos polttoväälinlyhentlinlyhentääjjää ei olisi ollut, vaan mieluummin ei olisi ollut, vaan mieluummin BarlowBarlow. S. Sääää oli selkeoli selkeää

ja lja läämmin +14 C. Jupiter oli aivan etelmmin +14 C. Jupiter oli aivan eteläässssää noin 13 asteen korkeudella. noin 13 asteen korkeudella. 



Planeettoja ja kuita kuvattuna 
Härkämäellä 7.8.2009. Mars näkyi 
kivasti klo 02 aikoihin, mutta oli 
pieni ja himmeä. Kuvassa erottuu 
Marsin vaihe. Jupiter on aina komea 
ilmestys, myös kesätaivaalla. 
Uranuksen kuita lienee kuvassa 
kolme, mutta ne jäivät hieman 
epävarmoiksi. Neptunuksen vieressä
taas lienee Triton. Alimpana Kuun 
pinnan yksityiskohtia



Aurinkokunnassa kiertävä n. 15 
metrin kokoinen pienkappale 
2009 FH ohitti maapallon n. 79 
000 km korkeudella 18.3.2009. 
Sitä kuvattiin kaukokäytöllä
Mayhillissä New Mexicossa 
sijaitsevalla G5 kaukoputkella. 
Kappaleen huima kulmanopeus 
taivaalla näkyy selvästi kuvissa. 
Kappale näkyy kapeana viiruna. 
Kuvat on 60s valotuksella 
otettuja ja kappale kulkee 
kuvissa oikealta vasemmalle. 
Kuvat: Markku Nissinen ja Veli-
Pekka Hentunen.



Härkämäellä saatiin kuvattua ensimmäisen kerran kääpiöplaneetta Pluto (134130). 
Pluto oli kuvaushetkellä kaakon ja etelän välissä vain 8 asteen korkeudella 
taivaanrannasta. Pluton kirkkaus oli noin 14 magnitudia. Lähin tähti hieman Pluton 
yläpuolella viistosti vasemmalla on GSC 6268-266, jonka kirkkaus on 12,7 
magnitudia.



AURINKOKUNTAAURINKOKUNTA
komeetatkomeetat



Komeetta C/2007 N3 (Lulin) 
kirkastui paljain silmin 
havaittavaksi. Se oli myös 
hieno järjestelmäkamera-
kohde. Komeetassa oli upea 
pyrstö kahteen suuntaan. 
Härkämäellä saimme kuvaan 
17.2.2009 aamuyöllä
komeetan kirkkaan koman ja 
siitä lähtevän nauhamaisen 
suihkun. 



Komeetta C/2009 E1 
(Itagaki) on vaikea kohde, 
sillä se näkyi hyvin alhaalla 
lännessä hetken auringon-
laskun jälkeen. Komeetta on 
myös melko himmeä, joten 
sen näkemiseen tarvitaan jo 
melko iso kaukoputki. 
Komeetta kuvattiin 
Härkämäellä 26.3.2009. 
Taivas oli hieman utuinen ja 
satoi pakkaslunta, mikä
haittasi lisää kuvaamista.



Komeetta C/2008 T2 (Cardinal) 
sijaitsee korkealla Ajomiehen 
tähdistössä. Sen kirkkaus on 
nyt noin 11 magnitudia, joten 
se tarvitsee näkyäkseen 
kaukoputken. Kohde kuvattiin 
Härkämäellä 1.4.2009.



Komeettaa C/2009 F6 (Yi-
SWAN) 25.4.2009. Kohde oli 
jo matalalla luoteessa ja 
taivas oli tuossa suunnassa 
vielä melko vaalea. Yö oli 
lämmin +5 C, hieman oli 
alhaalla ohutta pilveä. 
Komeetan koma on noin 1' 
luokkaa ja sillä näkyy pyrstö. 
Pyrstön pituus on noin 1' .



Komeetta C/2006 W3 (Christensen) kuvattuna HKomeetta C/2006 W3 (Christensen) kuvattuna Häärkrkäämmääellellää 27.7.2009.27.7.2009. SSääää

oli loli läämmin + 14 C, mmin + 14 C, seeingseeing 22--3 ja taustataivas oli vaalea 4. Taivas oli pilvet3 ja taustataivas oli vaalea 4. Taivas oli pilvetöön.n.



Komeettaa C/2007 Q3 (Siding Spring), 18.12.2009. Kohde oli idässä noin 30 asteen 
korkeudella Bereniken hiusten tähtikuviossa. Pakkasta oli -13 C, taivas oli ohuelti 
jääpilvinen ja utuinen. Seeing oli huono, CCD-kuvassa tarkkuus vain 5". Taustataivaan 
tummuus 2-3. Pyrstö oli yllättävän pitkä, noin 12 ' ja melko kaareva. Koma oli noin 2'.



DEEP SKY KUVATDEEP SKY KUVAT



Orionin suuri kaasusumu Orionin suuri kaasusumu 

M42 ja M43 Harri M42 ja M43 Harri VilokinVilokin ja ja 

Markku Nissisen kuvaamana Markku Nissisen kuvaamana 

HHäärkrkäämmääellellää 2.1.2009. 2.1.2009. 

Canon EOS40D kamera ja Canon EOS40D kamera ja 

300mm Canonin objektiivilla 300mm Canonin objektiivilla 

kkääyttyttääen en SkyWatcherSkyWatcher EQ5 EQ5 

SynScanSynScan --seurantajalustaa.seurantajalustaa.



Celestron C14 First Light 2.2.2009. Kuu ja M42 on otettu Harri Vilokin Canon 
EOS40D kameralla. M42 kuvaan on yhdistetty useamman pituisia valotuksia 
Gimpillä ja kuvaa on hieman käsitelty lisää Adobe Lightroomilla. 



Sää oli selkeä Australiassa Melbournen lähellä RAS Observatoriolla Moorookissa
jäsenillan aikaan. Kuvasimme kaukokäytöllä Markun johdolla GRAS 011a putkella 
(12,5 tuuman RCOS) hienoa pallomaista tähtijoukkoa Omega Centauri (NGC 5139) 
sekä Antennigalakseja (NGC 4038). 



Härkämäellä jatkettiin vielä hieman havaintokautta 2008 - 2009, vaikka toukokuu 
on jo varsin pitkällä. Kevään etenemisestä antoi varman merkin myös useiden 
käkien voimakasääninen kukunta Härkämäen metsikössä. Kuvissa pallomaiset 
tähtijoukot M3 ja M92.



Kierregalaksi M 51 ja sen seuralainen epKierregalaksi M 51 ja sen seuralainen epäässäääännnnööllinen galaksi NGC 5195. llinen galaksi NGC 5195. 

EtEtääisyys on 34 miljoonaa valovuotta. M 51 lisyys on 34 miljoonaa valovuotta. M 51 lööytyy taivaalta Otavan viimeisen ytyy taivaalta Otavan viimeisen 

ttäähden hden AlkaidinAlkaidin alapuolelta. Kuva: Velialapuolelta. Kuva: Veli--Pekka Hentunen ja Markku Nissinen, Pekka Hentunen ja Markku Nissinen, 

julkaistu julkaistu AdAd Astrassa 2/2009. Kuva on otettu 1.5.2009. Astrassa 2/2009. Kuva on otettu 1.5.2009. 



Kierregalaksi M 33. EtKierregalaksi M 33. Etääisyys on 2,3 miljoonaa valovuotta. M 33 lisyys on 2,3 miljoonaa valovuotta. M 33 lööytyy taivaalta ytyy taivaalta 

Kolmion tKolmion täähdisthdistööststää. Kuva: . Kuva: CCDCCD--kamerakurssilaisetkamerakurssilaiset, julkaistu , julkaistu AdAd Astrassa Astrassa 

2/2009. Kuvattu 13.9.2009.2/2009. Kuvattu 13.9.2009.



Kelien viiletessä päästiin 

Härkämäellä sunnuntaina 13.12 

pitkän pilvisen jakson jälkeen 

jälleen kuvauspuuhiin. Kuvaamassa 

olivat Veli-Pekka Hentunen, Harri 

Vilokki ja Tuomo Salmi. Sirppisumu 

NGC6888 osoittautui varsin 

vaativaksi kohteeksi. Varsinkin 

tavallisilla värisuotimilla kirkkaimmat 

tähdet paloivat puhki. Sitä pystyttiin 

korjaamaan Maxim DL ohjelman 

Remove Bloom -toiminnolla.

Parempaa tulosta saatiin 

kapeakaistasuotimilla, jotka 

poistavat kaikki muut paitsi kohteen 

lähettämät aallonpituudet. Kuvan 

valotukset ja suotimet: C 

21x60s+5x150s, Halfa 3x600s, OIII 

3x600s ja B 3x300+1x600s. 



SUPERNOVALSUPERNOVALÖÖYDYDÖÖT JA T JA 
SUPERNOVIEN VARMISTUKSETSUPERNOVIEN VARMISTUKSET



Supernova SN2009Q 30/31.1.2009 lSupernova SN2009Q 30/31.1.2009 lööydettiin yydettiin yöönnää. Varmistuskuvat on otettu . Varmistuskuvat on otettu 

llööytytööyyöönnää Hankasalmen observatoriossa (Arto Oksanen) sekHankasalmen observatoriossa (Arto Oksanen) sekää seuraavana yseuraavana yöönnää

HHäärkrkäämmääen observatoriossa. Supernovan tyyppi Ia on men observatoriossa. Supernovan tyyppi Ia on määääritetty ritetty NOTNOT--teleskoopinteleskoopin

ALFOSCALFOSC--kamerankameran kuvista 12.2.2009. Supernova on lkuvista 12.2.2009. Supernova on lööytynyt aivan rytynyt aivan rääjjäähdyksen hdyksen 

alkuvaiheessa. Spektrimittauksen aikaan supernova on ollut kirkkalkuvaiheessa. Spektrimittauksen aikaan supernova on ollut kirkkaimmillaan. aimmillaan. ScSc--

tyyppisentyyppisen galaksin UGC 9982 etgalaksin UGC 9982 etääisyys on 350 miljoonaa valovuotta.isyys on 350 miljoonaa valovuotta.



Supernovan SN 2009an sirkulaarissa CBET 1707 mainittu: "independent discoverers, 
reported following the posting to CBAT unconfirmed objects page" ovat Mikko 
Päivinen ja Petri Kehusmaa. Toinen ryhmä mainitaan sirkulaarissa myös virallisesti 
löytäjänä: Cortini, Antonellini Italiasta. Markku Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen ovat 
ottaneet kaukokäytöllä tämän supernovan varmistuskuvat (myös muita varmistajia 
oli) USA:ssa New Mexicossa Mayhillissä sijaitsevalla RAS Observatorion GRAS 1 
kaukoputkella. 



HHäärkrkäämmääen observatoriolla en observatoriolla 

onnistuttiin supernovan onnistuttiin supernovan 

llööytytäämisessmisessää 24.3.2009. 24.3.2009. 

TTäällllää kertaa Velikertaa Veli--Pekka Pekka 

Hentunen ja Markku Nissinen Hentunen ja Markku Nissinen 

ovat mukana lovat mukana lööytytääjinjinää

supernovan SN 2009bt supernovan SN 2009bt 

osalta. Hosalta. Häärkrkäämmääellellää mitattiin mitattiin 

ttäämmään supernovan tarkka ja n supernovan tarkka ja 

oikea paikka ensimmoikea paikka ensimmääisenisenää

ja pja pääääsimme mukaan simme mukaan 

llööytytääjiksi. Njiksi. Nääin tin tääststää

supernovasta tuli supernovasta tuli 

ensimmensimmääinen uudella inen uudella 

CelestronillaCelestronilla llööydetty. ydetty. 

LLööytytääjjäät: t: CortiniCortini, Hentunen, , Hentunen, 

Nissinen, Jacques, Nissinen, Jacques, PimentelPimentel..



Härkämäen observatoriolla 
löydettiin 27./28.3.2009 yönä
melko tuntemattomassa 
galaksissa UGC 2890. 
Supernovan SN 2009bw 
löytäjät ovat: Markku Nissinen, 
Esa Heikkinen ja Veli-Pekka 
Hentunen. Esa Heikkinen on 
täten viides supernovan 
Suomesta käsin löytänyt 
tähtiharrastaja. Muita 
Suomesta käsin aikaisemmin 
supernovan löytäneitä
tähtiharrastajia ovat Petri 
Kehusmaa ja Mikko Päivinen. 
Ammattilaiset (Seppo Mattila 
ja Erkki Kankare) ovat tehneet 
VLT ja Gemini North 
teleskoopeilla yhteensä viisi 
löytöä. 



Supernovasta SN 2009fi on otettu varmistuskuvat RAS Observatoriossa Mayhillissa
New Mexicossa 31.05.2009 kaukokäytöllä (Markku Nissinen ja Veli-Pekka 
Hentunen. CBET 1821.



Supernovasta SN 2009gt on otettu varmistuskuvat RAS Observatoriossa Mayhillissa
New Mexicossa 26.06.2009 kaukokäytöllä (Markku Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen). 
Sirkulaari CBET 1862 on julkaistu tästä supernovasta. Huomautus: Läheltä
supernovaa menee satelliitin aiheuttama juova. 



Noin kuukauden mittaisen 
havaintojakson jälkeen 
onnistuttiin jälleen tiistai-iltana 
15. syyskuuta. Galaksissa UGC 
8520 löytyi himmeähkö
supernova, joka on saanut 
tunnuksen SN 2009iy. 
Supernovan varmistuskuvat otti 
Arto Oksanen 19. syyskuuta 
Hankasalmen observatoriossa. 
Emogalaksi on Scd-tyyppiä ja 
se sijaitsee 350 miljoonan 
valovuoden päässä. 



Supernovat 2008ip ja 2009N ovat kiinnostavia kohteita tutkimukseSupernovat 2008ip ja 2009N ovat kiinnostavia kohteita tutkimuksen kannalta. Ne n kannalta. Ne 

ovat hieman harvinaisempaa supernovatyyppiovat hieman harvinaisempaa supernovatyyppiää. Kumpaakin supernovaa on . Kumpaakin supernovaa on 

seurattu Hseurattu Häärkrkäämmääellellää jo pidemmjo pidemmään aikaa. Alla 25./26.2.2009 otetut kuvat n aikaa. Alla 25./26.2.2009 otetut kuvat 

kohteista. Supernovaa 2008ip tutkitaan yhteistykohteista. Supernovaa 2008ip tutkitaan yhteistyöössssää TuorlanTuorlan observatorion observatorion 

(seuraavassa diassa kohteen R(seuraavassa diassa kohteen R-- ja Bja B--valokvalokääyryräät) ja 2009N Belfastin kuninkaallisen t) ja 2009N Belfastin kuninkaallisen 

yliopiston tutkijoiden kanssa.yliopiston tutkijoiden kanssa.





Varmistamattomaksi 
jäänyt mahdollinen 
supernova galaksissa 
NGC 4857, jonka kuvasi 
Veli-Pekka Hentunen 
Härkämäellä ensimmäi-
sen kerran 19.12.2009. 
Alla NOT-teleskoopilla
otettu kuva galaksista 
13.1.2010.



EKSOPLANEETATEKSOPLANEETAT



EksoplaneettaEksoplaneetta WASPWASP--12b. Se on eritt12b. Se on erittääin poikkeuksellinen planeetta. Kooltaan se in poikkeuksellinen planeetta. Kooltaan se 

oli loli lööytyessytyessääään suurin tunnettu n suurin tunnettu eksoplaneettaeksoplaneetta ja kiertja kiertääää emotemotäähtenshtensää (GSC (GSC 

18911891--1178) ymp1178) ympääri kerran hieman yli vuorokaudessa. Pintalri kerran hieman yli vuorokaudessa. Pintaläämpmpöötila planeetalla tila planeetalla 

on peron perääti 2500 C. Kti 2500 C. Kääytimme kirkkauden mittaamiseen kymmentytimme kirkkauden mittaamiseen kymmentää eri eri 

vertailutvertailutäähtehteää. Valotusaika oli 60 s, suodin oli . Valotusaika oli 60 s, suodin oli clearclear. T. Täämmään n eksoplaneetaneksoplaneetan

ylikulkuajassa oli kaksi toisistaan poikkeavaa aikaan. Hylikulkuajassa oli kaksi toisistaan poikkeavaa aikaan. Häärkrkäämmääen observatorion en observatorion 

havainnon perusteella julkaisussa ollut virhe saatiin korjattua.havainnon perusteella julkaisussa ollut virhe saatiin korjattua.



Eksoplaneetta HAT-P-8b on löydetty joulukuussa 2008. Se sijaitsee Pegasuksen
tähtikuviossa 750 valovuoden päässä meistä. Planeetta on ns. kuuma Jupiter, jonka 
kiertoaika emotähtensä ympäri on vain reilut kolme vuorokautta. Planeetta on 
läpimitaltaan peräti 1,5-kertainen Jupiteriin verrattuna. Härkämäellä havaittiin tämän 
ylikulun alusta reilut puolet. Planeetan aiheuttama tähden himmeneminen näkyy 
heikosti, mutta se onkin vain noin 7 mmag. Kuvaamisessa on käytetty 30 s valotusta 
ilman suodatusta. Kuva Bruce L. Gary.



HD80606b on yksi pitkäperiodisimmasta tunnetuista ylikulkevista eksoplaneetoista, 

kiertoaika emotähden ympäri on 111 vuorokautta. Sitä ei kuitenkaan ole saatu 

harrastajavoimin havaituksi kertaakaan. Härkämäellä yritettiin havaita tätä hyvin 

heikosti näkyvää ja pitkäkestoista ylikulkua 24.9.2009. Mahdollisesti ylikulku oli 

menossa, mutta sitä ei voida varmuudella havaita valokäyrästä suuren 

virhemarginaalin takia. Kuva Bruce L. Gary (vas.) ja G. Laughlin (oik.)



GAMMAPURKAUKSETGAMMAPURKAUKSET



Gammapurkauksella 090313 on havaittu kirkas optinen jGammapurkauksella 090313 on havaittu kirkas optinen jäälkihehku. Havaintoja siitlkihehku. Havaintoja siitää

on tehty mm. on tehty mm. MayhillissMayhillissää New Mexicossa sijaitsevalla putkella. KyseessNew Mexicossa sijaitsevalla putkella. Kyseessää on on 

tutkijoita kovasti kiinnostava kohde, jtutkijoita kovasti kiinnostava kohde, jäälkihehku nlkihehku nääkyy kuvissa selvkyy kuvissa selväästi. Kuvat on sti. Kuvat on 

otettu n. tunti gammapurkauksen havaitsemisen jotettu n. tunti gammapurkauksen havaitsemisen jäälkeen.lkeen.



Härkämäen havaintoryhmän jäsenet Markku Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen tekivät 
gammapurkauksen GRB 090418B jälkihehkun optista seurantaa etäkäytettävällä
Global-rent-a-scope GRAS002 Tak Mewlon 0,3 metrin teleskoopilla New Mexicossa. 
Otimme neljä suodattamatonta kuvaa 600 sekunnin valotuksella noin 19 tuntia 
gammapurkauksen havaitsemisen jälkeen 19.4.2009 klo 03.50 - 05.30 (UT). Vaikka 
olosuhteet olivat hyvät ja kuvien rajasuurusluokka oli > 20,5 magnitudia, ei 
jälkihehkua enää ollut havaittavissa. Kyseisestä kohteesta ei ole tiettävästi saatu 
yhtään jälkihehkuhavaintoja muidenkaan toimesta. Kohteen pitäisi Swift BATSS 
havaintojen mukaan (GCN 9159) olla suunnilleen oheisen kuvan keskellä.



Gammapurkauksen GRB090424 jälkihehku onnistuttiin kuvaamaan Härkämäellä
24./25.4.2009 yöllä. Havainnostamme on julkaistu GCN sirkulaari 9246 (Markku 
Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen).



Kuvassa hyvin heikosti näkyvä gammapurkauksen GRB090530 jälkihehku kuvattuna 
etäkäytettävällä GRAS002 kaukoputkella New Mexicossa. Kohteen kirkkaus on 19.2CR. 
Havainnosta on julkaistu GCN sirkulaari numero 9442. Kuva: Markku Nissinen ja Veli-
Pekka Hentunen.



Markku Nissinen kuvasi 
etäkäytettävällä Mayhill, NM, 
GRAS004 10" kaukoputkella 
gammapurkauksen GRB091024 
jälkihehkun. Kohde näkyi juuri 
ja juuri 600s valotuksella. Veli-
Pekka Hentunen mittasi 
kohteen paikan (MaxIm DL 5, 
Pin Point, POSSII F) ja 
kirkkauden (AIP4Win2.0, mag. 
18.2CR, USNO-B1.0) . 
Havainnosta lähetettiin raportti, 
joka ilmestyi sirkulaarina GCN 
10064.



BLASAARI OJ287BLASAARI OJ287



BlasaariBlasaari OJ287:n kirkkausmittauksia Turun yliopiston OJ287:n kirkkausmittauksia Turun yliopiston TuorlanTuorlan observatoriolle. Kohde observatoriolle. Kohde 

voi olla kaksoismustavoi olla kaksoismusta--aukko, jonka komponentit ovat 18 miljardin  ja 110 miljoonan aukko, jonka komponentit ovat 18 miljardin  ja 110 miljoonan 

Auringon massan luokkaa. Kohteen kirkkauden vaihtelussa on havaiAuringon massan luokkaa. Kohteen kirkkauden vaihtelussa on havaittu n. 12 vuoden ttu n. 12 vuoden 

jakso. Hjakso. Häärkrkäämmääellellää on havaittu kohdetta vuonna 2009 kaksi kertaa, mutta kaikkiaan on havaittu kohdetta vuonna 2009 kaksi kertaa, mutta kaikkiaan 

jo 52 kertaa. Kohteen kirkkaus on pysynyt pitkjo 52 kertaa. Kohteen kirkkaus on pysynyt pitkääään ylln ylläättttäävvään kirkkaana. Kohteen n kirkkaana. Kohteen 

luonne voi olla aivan toinen kuin aikaisemmin on pluonne voi olla aivan toinen kuin aikaisemmin on pääääteltytelty..


