
 

1. IYA2009 vuosi käyntiin Härkämäellä 

Kansainvälinen tähtitieteen vuosi IYA2009 otettiin vastaan Härkämäen 

observatoriolla. Ohjelma saatiin vietyä läpi suunnitelman mukaan, vaikka 

Savoa riepotteli raju talvimyrsky. Ohjelmassa oli Katse taivaalle -elokuva, Harri 

Haukan IYA2009 teemavuoden esitelmä, Veli-Pekan ja Markun tekemä vuoden 

2008 Härkämäen havaintokatsaus, yhteiskuvan ottaminen ja tietenkin upea 

ilotulitus. Sää oli ennen puolta yötä hyvin selkeä ja tähtinäytöskin voitiin 

järjestää erinomaisesti. Paikalle tuli tasan 30 henkilöä. Mukana oli vieraita aina 
Lontoosta asti, joten kansainvälisen vuoden tapahtuma toteutui tältäkin osin 

hienosti. Illan päätteeksi oli näyttävä 45 minuuttia kestänyt ilotulitus, jossa 

ammuttiin noin 200 rakettia. Rakettimestareina toimivat Harri Haukka ja Risto 

Eklund.  

 

 



2. Markku ja Veli-Pekka esitelmöivät Kallioplanetaariossa 12.2. 

Markku ja Veli-Pekka pitävät esitelmän supernovista Jyväskylän 

Kallioplanetaariossa torstaina 12.2. kello 19 alkaen. Kuten monet 

kassiopeialaiset tietävät, Markku ja Veli-Pekka ovat löytäneet viisi supernovaa 

(SN 2007ae, SN 2008bo, SN 2008fb, SN 2008gx ja SN 2009Q). Tähän 

mennessä Suomessa on löydetty kuusi supernovaa, joten yhtä lukuun 

ottamatta kaikki on löydetty Härkämäellä.  

Esitelmätilaisuuteen on ilmainen sisäänpääsy ja kaikki lähellä sekä kaukana 

olevat ovat tervetulleita kuuntelemaan "supernovamiesten" luentoa. 

Jyväskylän Sirius haastatteli ennakkoon Markkua ja Veli-Pekkaa.  

 

 
 



3. Yhteistyötä Mikkelin Ursan kanssa 

 
a) Yhdistysvierailu Warkauden Kassiopeiaan 

Mikkelin Ursalaiset tekivät jäsenretken/yhdistysvierailun Warkauden 

Kassiopeian Härkämäen observatoriolle lauantai iltana 11.4.2009. Meille 

esiteltiin Warkauden Kassiopeian toimintaa ja upeita yhdityksen paikkoja sekä 
havaintolaitteita. Mikkelin Ursa kiittää Warkauden Kassiopeiaa onnistuneesta 

vierailusta! 

b) Kassiopeian planisfääri Mikkelin Ursan tapahtumassa 25.5.2009 

 

 

c) Yleisöluento (kaupungin kirjastolla, Mikkeli-sali 2.krs.)  

   
  
SUPERNOVIA SUOMEN TÄHTITAIVAALLA 
La 19.9.2009  klo 13.00-14.30 
Mikkelin kaupungin kirjastolla, Mikkeli-Sali 2. krs. 

Vapaa pääsy! 
  
  
Varkautelaisten esitelmä tulee käsittelemään Härkämäen observatorion 
toimintaa, supernovien etsintää ja observatorion osallistumista kansainvälisiin 
tutkimushankkeisiin. Lisäksi esitelmässä luodaan katsaus tähtien kehityksen 
loppuvaiheisiin ja erityisesti supernovien maailmaan. 

 



4. Tähtiharrastusaiheinen esitelmä Suonenjoella 

Warkauden Kassiopeia ry:n jäsen Veli-Pekka Hentunen vieraili tiistaina 12.5. Suonenjoella 
Lintharjun koululla. Hän piti esitelmän tähtitieteestä, IYA2009 teemavuodesta sekä 
erityisesti Härkämäen observatorion havaintotoiminnasta suonenjokelaisille aiheesta 
kiinnostuneille koululaisille. Kutsu esitelmätilaisuudesta oli mennyt hyvin perille, sillä 
Lintharjun koulun liikuntasaliin tuli yli 100 yläasteen ja lukion oppilasta kuuntelemaan 
oppitunnin mittaista esitelmää. 
 

5. Kassiopeia mukana Varkauden matkailukauden avajaisissa 

Varkauden kaupunki täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Kaupunki panostaa entistä enemmän 
matkailuun. Siksi eri matkailualojen yrittäjät, yhteisöt ja muut toimijat ovat kokoontuneet 
viime talven mittaan kehittämään kaupungin uutta matkailustrategiaa. Yhtenä juhlavuoden 
tapahtumana oli torstaina 28.5. Varkauden Päiviönsaarella Waltterin puistossa järjestetty 
avoin ohjelmallinen tiedotustilaisuus, johon oli kutsuttu mukaan kaupungimme päättäjiä, 
yritysjohtajia ja tietenkin kaikki varkautelaiset. Kaks Ruusua ravintolan terassilta sai 
ilmaiseksi makoisaa aurinkokeittoa, lisäksi ohjemassa oli hauska Carmen-
villasukkaooppera sekä Jürgen Kempfin vetämä amerikkalainen huutokauppa, jossa 
huudettin Mekaanisen Musiikin Museon lahjoittama, noin 100-vuotias upea isokokoinen 
gramofoni.Härkämäen observatorio oli mukana tapahtumassa omalla osastollaan. 
Katoksessamme oli esillä yhdistyksen toiminnasta kertova julistenäyttely, Hubblen 
kuvamateriaalia, observatorioalueen pienoismalli ja pöytäplanisfääri. Kerroimme Galileo 
Galilein kaukoputkipajasta sekä tietenkin Härkämäen observatorioalueen ainutlaatuisen 
hienosta näköalasta ja retkeilymahdollisuudesta. Aurinkoa katsottiin suotimella varustetulla 
kaukoputkella, valitettavasti auringonpilkkuja ei ollut vieläkään näkyvissä. Kaikkiaan 
paikalla kävi reilut sata ihmistä. 

Kuvassa Warkauden Kassiopeian näyttelyosasto Waltterin puiston matkailutapahtumassa 
28.5.2009. Kuvan on ottanut Lea Sarkeala. 

 



6. Galilein paja oli jälleen suosittu  

Galileo Galilein kaukoputkipaja pidettiin Härkämäellä neljättä kertaa keskiviikkona 
10.6.2009. Sen suosio ei ole laantunut yhtään, paikalla oli kaikkiaan kävijöitä lähes 100 ja 
pajoihin osallistui yli 40 lasta. Osin pajoista loppui tarvikkeet. Aivan kaikkia rakenteluja 
emme pystyneet myöskään ohjaamaan koko ajan ja neulareikäkamera jäi monilta 
tekemättä. Tästä harmillisesta asiasta olemme tietenkin hyvin pahoillamme. 

Pajassa  maalattiin myös hienoja planeettoja upeilla väreillä. Uutena askartelunaiheena oli 
tällä kertaa raketin teko. Myös planeettapolku oli ensi kertaa ohjelmassa ja vaikutti 
osallistujien mielestä onnistuneelta. Kaikki onnistuivat löytämään Galilein aikoinaan 
piilottamat planeetat  metsästä. Kaikkien polun kiertäneiden kaukoputken rakentajien 
kesken arvottiin yksi Suomen tähtitaivas juliste, sen voitti Toivo Honkanen. 

 

 
 
 



7. Sampitapahtuma saavutti yleisön suosion 

Warkauden Kassiopeia oli mukana Sampea ja Samppanjaa tapahtuman päiväohjelmassa 
lauantaina 1.8.2009. Paikalla oli väkeä sankoin joukoin. Kassiopeian planisfäärin ympärillä 
ja kaukoputken äärellä oli jatkuvasti ihmisiä. Eniten paikalle tulleita taisi kuitenkin 
kiinnostaa Marja-Liisan paistamat makoisat muurinpohjaletut. Lettuja Marja-Liisa urakoi 
neljän tunnin aikana ainakin sata kappaletta. Hienossa kesäsäässä järjestetty 
puistotapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja tunnelma oli leppoisa. Kiitos kaikille 
järjestäjille, talkoolaisille ja tietenkin kiinnostuneelle yleisölle.  

  

 

 



8. Kaukoputkikurssi alkoi "hyvän sään aikaan" 

Härkämäen observatoriolla järjestettiin opetusilta Kassiopeian jäsenille kaukoputken ja 
CCD-kameran käytöstä 13.9.2009. Paikalle tuli 11 jäsentä. Harjoitukset voitiin viedä läpi 
hyvän sään vallitessa ja jokainen pääsi kokeilemaan uutta Celestron-kaukoputkea sekä 
Paramount-jalustaa ja SBIG:n CCD-kameraan. Otimme vielä illan päätteeksi 
harjoitusmielessä muutamia kuvia. Alla kuva Kolmion tähdistön M33 kierteisgalaksista. 
Käytimme 5x200 s valotuksia kullekin värikanavalle ja luminenssikuvalle. Punaisen värin 
suotimena oli H-alfa suodin, vihreän ja sinisen suotimina vastaavat fotometriset suotimet. 
Kuva on käsitelty MaxIm DL -ohjelmalla. 

 

 

 
 



9. Härkämäen observatorio esittäytyy Saksassa 

Härkämäen observatorion eksoplaneettahavaintoja ja tutkimusta esitellään EPSC 2009 
konferenssissa joka pidetään Potsdamissa, Saksassa, 13.-18.9. Härkämäen havaintoja 
esitellään tieteellisen julisteen muodossa ja koska paikanpäällä on kymmeniä, ellei jopa 
satoja, avaruusalan eurooppalaisia tutkijoita, on näkyvyys varmasti taattu. 

 

Härkämäen observatorion posteri EPSC 2009 konferenssissa 

Härkämäen observatorion eksoplaneettaposteri oli esillä EPSC 2009 konferenssissa 
Potsdamissa, Saksassa. Posteri sai hyvin näkyvyyttä ja muutama kiinnostunut kävikin 
kyselemässä observatoriomme toiminnasta ja tekemistämme havainnoista. Ensi vuonna 
vastaava tapahtuma on Roomassa ja toivottavasti saamme sinnekin Härkämäen posterin 
ja jopa puheen, jos kaikki menee hyvin. Ohessa on vielä kuva jossa Härkämäen posteri on 
keskellä. 

  

 

 



10. "Avoimet ovet" Härkämäellä yllätti suosiollaan 

Tähtitieteen vuoden kunniaksi pidetty avoimien ovien päivä veti väkeä Härkämäelle 
mukavasti. Kaikki eivät muistaneet laittaa nimeään esittelykierroksen lomassa 
vieraskirjaan. Kokonaiskävijämäärä oli arviomme mukaan 40- 50 henkilöä. Vieraita alkoi 
tulla kello 15 aikaan ja suurimmillaan määrä oli auringonlaskun jälkeen. Viimeiset vieraat 
poistuivat kello 21.15. 
Taivas oli osittain pilvessä. Aurinko pilkisti juuri ennen laskuaan pilven reunan alta ja sitä 
tiirattiin suodattimen läpi kaukoputkella kodan terassilta. Pilkkuja ei näkynyt tällä kertaa. 
Myöhemmin illalla pilviin tuli pieniä reikiä ja hetkittäin päästiin katsomaan Kuuta. 
Siinä välissä näytettiin powerpoint-esityksiä kolme kappaletta ja tupa oli lähes täynnä joka 
kerta. Samalla Reinon letut ja Aijan pullat menivät vieraiden suihin. Paistamisen kanssa 
tuli kiire, kun piti esitellä paikkoja siinä sivussa ja taikinaa piti tehdä lisää jatkuvasti. 
Marjaleena ja Aulis pitivät huolen laavun tulista ja siinä samalla vastailivat kysymyksiin. 
Makkaraa paistui niin vieraiden itse tuomina kuin Kassiopeian jääkaapistakin.  
 


