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SISÄLLYSLUETTELO

ETU- JA TAKAKANSI

Etukannen kuva on kaikille Här-
kämäellä käyneille hyvinkin tuttu.
Kuvassa on Warkauden Kassio-
peian alkuvuodesta 2004 valmis-
tunut tähtitorni. Tähtitorni ja koko
alue mahdollistavat hyvät olosuh-
teet tähtitieteen harrastukselle.

Takakannen kuvana on Kuun
kraatereita. Kuu on yksi parhais-
ta katselukohteista, koska sen
löytäminen taivaalta on helppoa.
Sen havainnointi onnistuu jopa
päivänvalossa.

Kassiopeian Meade -kaukoputki
näyttää Kuun kraaterit erittäin hy-
vin ja tarkasti. Kuten kuvasta nä-
kyy.

Pääkirjoitus
Yhdistysasiat
Havaintokalenteri
Ilta- ja aamutähti
Kassiopeian havaintoja
vuodelta 2003
Meade LX200GPS
Tähtipäivät ja Avaruus
2003 -messut

2
3
3
4

7
10

11

.........................
   ......................
        .................
       ..................

  .......................
          ...............

  .......................



PÄÄKIRJOITUS

Vietimme yhdistyksen synty-
mäpäivää 23.10. kahden vuo-
den iän saavuttamisen kun-
niaksi. Lokakuun tähtiharras-
tuspäivä oli samalla yhdistyk-
sen vuosijuhla. Olemme saa-
neet kahdessa vuodessa pal-
jon aikaan. Paikkakunnallam-
me ei ole ollut  aikaisemmin var-
sinaista aktiivisesti toimivaa täh-
tiyhdistystä ja nyt kahden vuo-
den olemassaolon jälkeen o-
lemme rakentaneet rahoitta-
jien, sponsoreiden, yhdistyksen
jäsenten talkootyön sekä yksi-
tyisten tukijoiden tuen turvin
Härkämäelle havaintokeskuk-
sen. Saavutus ei ole todella-
kaan vähäinen.

Olemme myös tehneet paik-
kakunnalla tähtitiedettä tun-
netuksi järjestämällä tähtihar-
rastuspäiviä, joissa ovat tähti-
tieteen ammattilaiset pitäneet
mielenkiintoisia esitelmiä ja
osallistumalla erilaisiin tapah-
tumiin sekä järjestämällä kai-
kille avoimia yleisöesitelmiä
kiinnostavista tähtitieteen ai-
heista. Voimme olla ylpeitä siitä,
mitä olemme saaneet aikaan,

se on merkittävää myös valta-
kunnallisesti tähtitieteen harras-
tusmahdollisuuksien parantues-
sa Varkauden seudulla merkittä-
västi.

Tavoitteenamme on saada jäse-
nille mahdollisimman suuri hyöty
Härkämäen alueesta  ja kauko-
putkestamme, havaintotoimin-
nan täysimittainen aloittaminen
sekä yhdistyksen toiminnan e-
delleen kehittäminen jäsenten
toivomaan suuntaan. Suunnitel-
missa on hankkia kaukoput-
keemme CCD-kamera vuoden
2004 aikana, jolloin täysimit-
tainen kaukoputken ominaisuuk-
sia optimaalisesti hyödyntävä
havaintojen tekeminen mahdol-
listuisi. Kameran hankinta riip-
puu yhdistyksen rahatilanteesta
syksyllä 2004.

Teksti: Markku Nissinen, War-
kauden Kassiopeia ry.:n pu-
heenjohtaja ja Ursan meteori-
jaoksenapuvetäjä.



YHDISTYSASIAT

Havaintoillat keväällä joka lau-
antai kello 19.00 alkaen Härkä-
mäellä säävarauksella.

Venus Transit 2004 havaintota-
pahtuma Härkämäellä 8.6 kello
07.00 - 15.00.

Syksyn jäsenillat pidetään Var-
kauden lukiolla, Osmajoentie
30, luokassa 255 kello 18:00
alkaen.

Jäseniltojen päivämäärät:
• Tiistai 7.9.2004
• Tiistai 12.10.2004
• Tiistai 16.11.2004
Syyskokouksen päivämäärä:
• Tiistai 7.12.2004

Lisää Kassiopeian tapahtumis-
ta voit lukea Hyvät uutiset leh-
destä  ja Warkauden lehdestä.

URSAN TAPAHTUMIA

Tähtipäivät 2004
16.-18.4.2004 Seinäjoki

Cygnus 2004
15.-18.7.2004 Järvenpää

HAVAINTOKALENTERI

Toukokuu:
- Venus on korkeimmillaan 5.5
jolloin se on +27° korkeudella.
Iltapäivällä 21.5 Venus peittyy o-
huen kuunsirpin taakse.
- Jupiter Kuun lähellä 27/28.5.
- Täydellinen kuunpimennys
4/5.5. Pimennyksen ensimmäi-
nen vaihe alkaa 20.50 ja pimen-
nys loppuu 02.10.
- Haloilmiöitä voi nähdä run-
saasti toukokuussa.

Kesäkuu:
- Venuksen ylikulku 8.6.

Syyskuu:
- Venus lähellä Saturnusta 1-
2.9.

Lokakuu:
- Täydellinen kuunpimennys
28.10
- Orionidien meteoriparvi aktii-
vinen 2.-7.11. Maksimi on 21.10.

Marraskuu:
- Mars ja Kuu lähekkäin 11.11
- Jupiter ja Venus lähekkäin
5.11.
- Leonidien meteoriparvi aktiivi-
nen 14-21.11. Maksimi on 17.11.



ILTA- JA AAMUTÄHTI

Kautta aikain ihmiset ovat pitä-
neet Venusta aamu- ja iltatäh-
tenä vaikka se ei olekaan tähti.
Venus on Maasta katsottuna tai-
vaan kolmanneksi kirkkain koh-
de Auringon ja Kuun jälkeen.
Kirkkaus johtuu Venuksen lähei-
syydestä Maahan nähden. Se
on lähin planeetta ja lähes Maan
kokoinen. Aurinkoon nähden se
on toiseksi lähin planeetta, vain
Merkurius on lähempänä. Sen
tutkiminen on hankalaa, koska
ollessaan lähinnä Maata, Aurin-
gon ja Maan välissä, sen pimeä
puoli on meihin päin. Ollessaan
Auringon takana se näkyisi hyvin
kirkkaana ja kokonaan valaistu-
na, mutta Aurinko estää sen nä-
kymisen. Niinpä sen tutkiminen
Maasta käsin on helpointa, kun
se loistaa puolivenuksena aa-
mulla ja illalla.

Tänä keväänä Venus näkyy erit-
täin hyvin illalla. Maalis- ja huhti-
kuussa sen kirkkaus aiheuttaa
kuuttomana pimeänä yönä var-
joja. Syy Venuksen kirkkauteen
on sen suurin itäinen elongaatio,
joka on 29.3. Silloin Venus on
kiertoradallaan Maasta katsottu-

Venus Hannu Aartolahden kuvaamana

na itäisimmässä kohden, 46 as-
tetta Auringosta itään. Myös
taivaanpallolla se on niin pohjoi-
sessa, että se näkyy Lapissa läpi
vuorokauden. Utsjoella se on
horisontin yläpuolella kolme kuu-
kautta, laskien piiloon vasta ke-
säkuun lopulla.

Varkaudessa Venus nousee tai-
vaalle helmikuun lopulla noin klo
8 ja laskee noin klo 22, korkeus
horisontista on yli 30 astetta.
Maaliskuun lopulla nousuaika on
noin klo 6 ja laskuaika noin klo
3. Korkeus on noin 50 astetta.
Huhti- ja toukokuussa Venus kä-
väisee juuri ja juuri horisontin
alapuolella ja nousee yli 50 as-
teen korkeudelle. Sitä voi siis et-
siä taivaalta päivälläkin. Jos käyt-
tää kiikareita tai kaukoputkea,
pitää varoa ettei katso vahingos-
sa Aurinkoa kohti! Paljain silmin
katsottuna Venus näyttää kirk-



kaalta pallolta. Kiikarilla tai kau-
koputkella katsottuna sillä on sa-
manlaiset vaiheet kuin Kuulla.

Venuksen ilmakehä paljastui
vuonna 1761, kun planeetta kul-
ki Auringon edestä. Keskeltä Ve-
nus näytti mustalta, mutta reu-
nan ympäri kiersi kirkas rengas
Auringon valon taittuessa sen
ilmakehässä. Venus on kauttaal-
taan paksun pilvikerroksen pei-
tossa. Pilvikerros on tihein noin
50 kilometrin korkeudessa. Sen
yläpuolella on utumainen ker-
ros, joka muodostaa planeetan
näkyvänosan. Pilvet ovat kor-
kealla, koska ilmakehä on paljon
tiheämpi ja paksumpi kuin maa-
pallolla. Pilvien alapuolella ilma-
kehä on lähes selkeä. Noin 15
kilometrin korkeudessa salamoi.
Salamoiden arvellaan liittyvän
tulivuorten purkauksiin, joista
nouseva pöly muodostaa pai-
kallisia pilviä, joissa salamat
riehuvat. Salamoiden esiinty-
minen on ollut yllätys tutkijoille.
Pinnalta katsottaessa Venuksen
ilmakehä näyttäisi punaiselta,
kuten maapallon ilmakehä aa-
mu- ja iltaruskon aikaan. Paksu
ilmakehä suodattaa muut värit,
vain punainen selviää sen läpi.

Siinä on hiilidioksidia 96%, typ-
peä 3% neonia, argonia ja hap-
pea prosentin murto-osa. Vesi-
höyryä on alle puoli prosenttia.
Auringon valo pääsee Venuksen
pinnalle, mutta vesihöyry ja hiili-
dioksidi pystyvät yhdessä estä-
mään lämmön haihtumisen.
Seurauksena on kasvihuoneil-
miö, jossa lämpötila on planee-
tan pinnan lähellä lähes 500 as-
tetta. Paine on lähes 100 ilmake-
hää, kuten kilometrin syvyisessä
vedessä.

Venuksen pintaa peittää kallio.
Osalla pintaa on kiviä ja laavata-
sankoja. Laava on virrannut uo-
miin tai aivan kuin se olisi valunut
maaston kohoumista. Venuksen
pinnalla on koronoita, ikään kuin
sisäkkäin olevia pyöreitä pullis-
tumia. Niiden halkaisija voi olla
satoja kilometrejä, eikä niitä ole
havaittu muualla kuin Venuksel-
la.

Venuksen ilmakehän kuumuu-
desta ja paineesta johtuen sen
pinnalle ovat laskeutuneet vain
neuvostoliittolaiset Venera luo-
taimet. Venera 4 tunkeutui Ve-
nuksen ilmakehään vuonna
1967. Se murskautui laskeutu-
misen aikana parin kymmenen



kilometrin korkeudessa. Ensim-
mäinen kuva Venuksen pinnalta
saatiin vuonna 1975 Venera 9
välittämänä. Värikuvia saatiin
vuonna 1982. Niitä lähettivät
Venera 13 ja 14. Pisimpään Ve-
nuksen pinnalla on toiminut Ve-
nera 13. Se kesti kuumuutta ja
painetta kaksi tuntia seitsemän
minuuttia. Amerikkalainen Ma-
gellan luotain kuvasi tutkan avul-
la Venuksen pinnan hyvin tar-
kasti 1990-luvun alussa.

Venuksen kiertoaika Auringon
ympäri on 224 vuorokautta ja
pyörähdysaika akselin ympäri
on 243 vuorokautta. Sen vuoro-
kausi on siis pitempi kuin vuosi.
Valoisan ajan pituus on kaksi
kuukautta, samoin pimeän ajan
pituus. Venuksen akseli on lähes
pystysuorassa ratatasoon näh-
den. Maan akseli on 23,5 astetta
vinossa. Lisäksi Venus pyörii ak-
selinsa ympäri toiseen suuntaan
kuin muut Aurinkokunnan pla-
neetat.

8.6. Venus kulkee Auringon e-
ditse. Ylikulku on havaittavissa
noin kello 8.20- 14.20 välisenä
aikana. Edellisen kerran ylikulku
on tapahtunut 6.12.1882. War-

kauden Kassiopeia osallistuu yli-
kulun seurantaan.

Teksti: Hannu Aartolahti, War-
kauden Kassiopeia ry.:n ope-
tusryhmän vetäjä.

Kuva: European Southern Observatory



KASSIOPEIAN HAVAIN-
TOJA VUODELTA 2003

Havaintokausi 2002-2003 oli
Warkauden Kassiopeian osalta
vähintäänkin tyydyttävä. Yhdis-
tyksen syksyllä 2002 hankkima
12 tuumainen Meade LX200-
GPS –kaukoputki toi aiempaa
enemmän kohteita havainnoi-
tavaksi. Kaukoputken seuranta-
laite mahdollisti tarkkojen ha-
vaintopiirustuksien teon, koska
kohde pysyy koko havainnon
ajan näkökentässä eikä kauko-
putkea tarvitse säätää koko a-
jan.

Keväällä 2003 yhdistys osallistui
yhteen suurempaan Ursan Kuu,
planeetat ja komeetat –jaoston
havaintoprojektiin eli Jupiter –
hyökkäykseen. Warkauden Kas-
siopeian havaintotiimi otti osaa
projektiin kiitettävällä ahkeruu-
della ja havaintoja tehtiinkin jokai-
sena kolmena havaintoviikon-
loppuna. Jupiter –hyökkäys vei
havainnot myös uudelle tasolle,
kun havaintojen tekoon käytettiin
kaukoputkeen liitettyä digitaa-
likameraa. Kuvat onnistuivat
vähäiseen kokemukseen näh-
den erinomaisesti (kuvat 1 ja 2).

Kuvat  1 ja 2: Jupiter hyökkäyksen satoa.

Jupiter –kuvien lisäksi keväällä
2003 ehdittiin ottaa muutamia
kuvia Saturnuksesta ja Kuusta.
Saturnuksen osalta kuvaus jäi
vain pariin kertaan, mutta Kuusta
saatiin joitakin hyviä otoksia
(kuva 3)

Kuva 3: Kuu Härkämäeltä kuvattuna.

Valokuvien lisäksi kaukoputkea
käytettiin ahkerasti piirrosha-
vaintojen tekoon. Varsinkin Veli-
Pekka Hentunen ja Markku Nis-
sinen kunnostautuivat piirroksi-
en teossa. Saipahan eräs Mark-
ku Nissisen tekemä piirros myös
julkisuuttakin Cygnus 2003 -
kesätapahtumassa. Tämä vain
osoittaa, että piirroshavaintojen



teko on kannattavaa.

Merkittävin piirroshavainto teh-
tiin kvasaarista 3C 273, joka on
lähinnä meitä oleva kvasaari.
Matkaa ko. kvasaariin on siitä
huolimatta huikeat kolme miljar-
dia valovuotta. Kohde näkyi sel-
västi pistemäisenä kaukoputken
okulaarin läpi katsottaessa.
Piirroksia tehtiin myös monista
muista kohteista ja varsinkin
Messierin kohteet olivat suosios-
sa. Ohessa on Veli-Pekka Hen-
tusen piirtämät kuvat Sombrero
–galaksista (M104) ja Pöllösu-
musta (M97) (kuvat 4 ja 5). Muita
Hentusen piirtämiä kohteita oli
mm. Pieninostopainesumu
(M76) ja M64.

Kuva 4: Sombrero galaksi (m104)

Kuva 5: Pöllösumu (M97)

Markku Nissinen puolestaan
kunnostautui havaitsemalla ja
piirtämällä Messierin kohteista
Lyyran rengassumun (M57) ja
Orionin suuren kaasusumun
(M42). Orionin suuresta kaasu-
sumusta tosin näkyy vain sen
keskusta ja ns. trapetsi (kuvat 6
ja 7). Loput havaintopiirrokset
löytyvät Ursan syvän taivaan –
jaoston nettisivuilta www.deep
sky-archive.com.

Kuva 6: lyyran rengassumu (m57)



Syksyllä 2003 otettiin jälleen
kamera käteen ja suunnattiin se
kohti taivasta. Tärkeimpänä koh-
teena oli Mars –planeetta, jonka
tiimoilta Ursan Kuu, planeetat ja
komeetat –jaosto järjesti Jupiter
–hyökkäyksen kaltaisen projek-
tin. Myös Kuu ja yllättäen myös
Andromedan –galaksi (M31) (ku-
va 8), jota kuvattiin aluksi vain
kokeilumielessä, olivat kohteina.

Kuva 8: Andromedan galaksi

Marsin kuvaus jäi vähäiseksi joh-
tuen sen matalasta korkeu-
desta joka teki kuvaamisesta
mahdottoman. Markku Nissinen
teki Mars –hyökkäys projektiin
yhden piirroshavainnon. Myös
yksi valokuvaushavainto Marsis-
ta saatiin aikaiseksi (kuvat 9 ja
10). Warkauden Kassiopeian
havaintotiimiin kuuluivat mainit-

Kuvat 9 ja 10: Mars -planeetta

tujen Veli-Pekka Hentusen ja
Markku Nissisen lisäksi myös
Harri Haukka, Henri Taino, Jari
Juutilainen ja Tuomo Sipola. Vii-
meksi mainitut neljä eivät tosin
tehneet virallisia havaintopiirus-
tuksia Ursalle. Mainittujen ha-
vaitsijoiden lisäksi Härkämäellä
kävi havainnoimassa joukko sa-
tunnaisia havainnoitsijoita. Toi-
von mukaan havaintokausi 2003-
2004 on yhtä hedelmällinen ja
havaitsijoiden määrä kasvaisi.
Tulevina havaintokohteina tulee
olemaan ainakin Kuu ja Satur-
nus. Myös kirkkaimpien syvän
taivaan kohteiden kuvaamista
yritetään jatkaa tulevina havain-
tokausina.

Teksti: Harri Haukka, Warkau-
den Kassiopeia ry.:n havainto-
ryhmän vetäjä.



MEADE LX200GPS

Kassiopeia osti talvella 2002 12-
tuumaisen Meaden valmista-
man kaukoputken. Tyypiltään
putki on Schmidt-Cassegrain, jo-
ten sen alle metriseen runkoon
on saatu mahtumaan jopa yli
kolmen metrin polttoväli.

Kyseinen Meade on maailman
kolmanneksi suurin sarjavalmis-
teinen kaukoputki, ja Suomessa
vastaavia putkia on ainoastaan
muutama kappale. Putken käyt-
täminen tapahtuu ajotietoko-
neen kaukosäätimellä ja myö-
hemmin myös tietokoneen oh-
jauksella apurakennuksesta kä-
sin.

Putken oman ajotietokoneen
muistista löytyy valmiina 145
000 eri kohdetta ja lisää siihen
voi itse asentaa rajattomasti.
Toistaiseksi kaukaisin Kassio-
peian Meadella havaittu kohde
on yli kolmen miljardin valovuo-
den päässä oleva kvasaari, 3C
273. Meade soveltuu syväntai-
vaan kohteiden lisäksi myös
erinomaisesti oman Aurinkokun-
tamme planeettojen havaitsemi-
seen. Putken avulla on mahdol-

lista nähdä mm. Marsista useita
yksityiskohtia, vaikka se olisikin
kaukana oppositiosta. Myös Ju-
piter ja Saturnus näkyvät erin-
omaisesti monine yksityiskohti-
neen.

Parhaissa mahdollisissa olosuh-
teissa tarkkanäköisen henkilön
on mahdollista havaita putkella
jopa +15.0 magnitudin kohteita.
Vastaavissa olosuhteissa CCD -
kameralla kuvaaminen onnistuu
aina +17.5 magnitudin kohteille.

Putken suurin nykyisillä varus-
teillamme saatava suurennos on
1519 kertainen, joskaan sellai-
sen käyttäminen ei ole kovin-
kaan kannattavaa, sillä putken
erotuskyky riittää vain 750 kertai-
selle suurennokselle.

Teksti: Jari Juutilainen ja Tuomo
Sipola, Warkauden Kassiopeia
ry.:n tietotekniikkaryhmän vetä-
jät.



KASSIOPEIAN TÄHTI-
HARRASTUSPÄIVÄ
26.10.2003

Warkauden Kassiopeian harras-
tuspäivät ovat keränneet parina
viime vuonna mukavasti yleisöä
Varkauden lukiolle. Viime syksy-
nä yleisöä kävi reilut sata hen-
keä. Yhdistys sai edellisvuoti-
seen tapaan muutamia uusia
jäseniäkin. Päivän aikana oli
esillä yhdistyksen havaintoväli-
neistöä sekä toiminnasta kerto-
va näyttely. Lisäksi pidettiin arpa-
jaiset, myytiin tähtitieteen kirjalli-
suutta ja buffetista sai taas mu-
kavasti välipalaa.

Viime syksyn harrastuspäivään
saatiin varkautelaisittain poik-
keuksellisen kuuluisat luennoit-
sijat, jotka edustivat oman alan-
sa huippua.

Toinen luennoitsijoista oli Esko
Valtaoja. Hän on voittanut v.
2002 TietoFinlandia -palkinnon
kirjallaan “Kotona maailman-
kaikkeudessa”. Hän on niittänyt
suomalaiseksi tiedemieheksi
harvinaislaatuista mainetta laa-
jan yleisön keskuudessa ja hä-
nen karismaattinen tyylinsä ja

esittää asioita tekee vaikeistakin
asioista suorastaan hauskoja.
Esko Valtaoja toimii avaruustäh-
titieteen professorina Turun yli-
opiston Tuorlan Observatorios-
sa. Varkaudessa hänen esitel-
mänsä aiheena oli “Elämä maa-
ilmankaikkeudessa – elämä
maapallolla”. Elämän esiintymis-
mahdollisuuksista kertoessaan
Esko Valtaoja pohtii ja kyselee
mielenkiintoisella tavalla, missä
kaikki muut älylliset olennot o-
vat? Maailmankaikkeuden pitäi-
si olla pullollaan sivilisaatioita,
mutta miksi niistä ei näy jälkeä-
kään? Hänen äskettäin Tiede-
lehdessä julkaistu artikkelinsa
alkaakin hauskasti huudolla
“Hoi, avaruuden älyköt!”

Helsingin yliopiston professori
Martti Lehtisen nimi ei liene ko-
vin monille tuttu. Hän toimii
Luonnontieteellisen keskusmu-
seon Geologian museon yli-
intendenttinä. Hänen erikoisa-
laansa ovat meteoriitit. Hänelle
tuodaan usein tutkittavaksi kivi-
näytteitä, joista hän usein jopa
yhdellä silmäyksellä pystyy
kertomaan, onko hänelle tuotu
näyte meteoriitti vain pelkkä
“tavallinen” Maan kivi. Alan tut-



kijoiden ja harrastajien keskuu-
dessa hän onkin saanut lempini-
men “kivitohtori”. Martti Lehtisen
luennon aiheena oli Varkaudes-
sa “Meteoriitit – avaimet Maan
syntyyn”. Esityksessä hän kertoi
meteoriiteista ja niiden luokit-
telusta, putoamisesta, löytymi-
sestä ja tutkimisesta sekä mer-
kityksestä pohditaessa aurinko-
kunnan, Maan ja elämänkin syn-
tyä. Mukana oli näytteitä Kuusta,
Marsista sekä Marsin ja Jupiterin
väliseltä asteroidivyöhykkeeltä.
Luennon jälkeen hän esitteli aito-
ja meteoriitteja omista kokoel-
mistaan. Kuulijoilla oli mahdol-
lisuus pitää kädessään kiviä,
joiden ikä on lähes 4,6 miljardia
vuotta, ja jotka sisältävät sirusia
ajalta ennen aurinkokuntamme
syntyä.

Kotiin viemisiksi luennoitsijat sai-
vat aidot savolaiset kalakukot.
Molemmilta luennoitsijoilta tuli
kiitolliset “Kalakukkoterveiset”,
jotka pyydettiin välittämään kai-
kille jäsenille ja ennen kaikkea
yhdistyksen buffetin väelle!

Professori Lehtinen esittelee mereoriitteja

AVARUUS2003 NÄYTTELY

Jo syksyllä 2001 pidetty Ava-
ruus2001-näyttely oli yleisö-
menestys. Tuolloin Ursa odotti
paikalle noin 12 000 kävijää, mut-
ta avaruusnäyttelyyn tutustuikin
kolmen päivän aikana noin 25
000 ihmistä. Tähtitieteellinen
yhdistys Ursa ry järjesti Avaruus
2001-näyttelyn 80-vuotisjuhlan-
sa kunniaksi. Myös Ursan toisen
kerran järjestämä suururakka
Avaruus2003-näyttely oli me-
nestyksellinen ja kiinnostava ta-
pahtuma. Tapahtuman järjes-
telyistä vastasivat Ursan kanssa
Euroopan avaruusjärjestö ESA,
Teknologian kehittämiskeskus
Tekes ja Suomen Akatemia. Ko-
ko tapahtuma veti väkeä Kaape-
litehtaalle tällä kertaa noin 13
000. Kolmen näyttelypäivän ajan



Merikaapelihalli oli melkein täyn-
nä avaruudesta ja avaruuslen-
noista kiinnostuneita ihmisiä.
Mukana oli luonnollisesti lähes
kaikki Suomen avaruusalalla toi-
mivat yhtiöt ja tutkimuslaitokset.
Voidaankin sanoa, että tapahtu-
ma oli kattava yhteenveto suo-
malaisesta ammattilais- ja har-
rastustähtitieteestä. Merikaa-
pelihalliin oli koottu mm. plane-
taario, erikokoisia kaukoputkia
ja monia korkeatasoisia valoku-
vanäyttelyitä. Alan parhaat
asiantuntijat pitivät esityksiä aa-
musta iltaan 500-paikkaisessa
esitelmäsalissa. Yhtenä tapah-
tuman tavoitteena oli parantaa
Euroopan avaruusjärjestön
ESA:n tunnettavuutta.

Näyttelyn ykkösvetonaulana
olikin ESA:n osasto luotaimi-
neen ja Ariane-kantoraketin pie-
noismalleineen. Päävieraaksi
saapui ESA:n kolminkertainen
sukkula-astronautti Jean-Fran-
çois Clervoy, joka kertoi Hubblen
huoltolennosta STS-103 ja
kansainvälisestä avaruusase-
masta ISS:sta. Näyttely näkyi
varsin laajasti myös mediassa.
Näyttelystä tullaan kokoamaan
Avaruus-2003-DVD ja lisäksi

esitelmiä tultaneen näkemään
televisiossa vuoden 2004 aika-
na.

ESA:n osastolta: Cassini-Huygens -luotain

KASSIOPEIAN OSASTO

Myös Warkauden Kassiopeia ry
oli mukana Ursan Avaruus-2003
-näyttelyssä omalla osastollaan.
Kävijöitä osastollamme riitti aika
ajoin tungokseen asti. Kaikkiaan
osastollamme kävi arviolta lähes
2000 henkeä. Kassiopeian o-
sasto erottui edukseen monista
muista ja saikin tilaisuuden jär-
jestäjiltä runsaasti kiitosta.

Varkaudesta tuodut, valokuvin
täytetyt sermiväliseinät tekivät o-
sastosta tyylikkään kokonaisuu-
den. Osastollamme oli toimin-
nastamme kertova nonstopina
pyörinyt tietokone-esitys, posteri



sekä pienempiä tiedotteita sekä
Varkauden kaupungin ja Kan-
gaslammin kunnan satoja mat-
kailuesitteitä, jotka loppuivat
näyttelyn aikana kesken!

FAKTAA

Euroopan avaruus-järjestö
ESA on 16 Euroopan maan or-
ganisaatio, joka auttaa ja edistää
rauhanomaista avaruustutki-
musta. Suomi on ESA:n jäsen-
maa.

Euroopan eteläinen observa-
torio ESO on kymmenen Euroo-
pan maan muodostama tähtitie-
teellisen tutkimuksen organisaa-
tio. Suomi liittyy ESO:on heinä-
kuussa 2004.

Teksti: Veli-Pekka Hentunen,
Warkauden Kassiopeia ry.:n sih-
teeri.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

AFT
Ahltronix Varkaus Oy
Andritz Oy
Aseko Oy
Automaalaamo Juksa
Honeywell Oy
Hyvät Uutiset
JP-Suunnittelu Oy
J & S Loikkanen
Kaluste-Esko
Kommilan parturiliike
Konesähkö Oy
Kihla-Kello Oy
Lauran Puoti
Lemcon Oy
Metso Field Systems Oy
Musiikkimaakarit PT
Nosturiliike Koukku Koponen Oy
Oplatek Oy
Pohjola-yhtiöt
PT-Palontorjuntapalvelu Oy
Rakennuslevy Pöyhönen Oy
Sahasepot ky, Pekka Kilpeläinen
Savopak Oy
Sisä-Savon Metallipörssi Oy
Suomen Autokatsastus Oy
Tilitoimisto Pauli A Hämäläinen
Turo Tailor Oy
Urheilu Karvinen Oy
Varenso Oy
Varkauden Luonnonravinto
Varkauden Kirjapaino Oy
Varkauden McDonald’s
Varkauden Nordea Pankki
Varkauden Osuuspankki
Varkauden Puu
Varkauden Sisustuspalvelu Oy
Varkauden Teleasennus
Varkauden Turvalukko Oy
Varkauden Varaosapiste
Ykkössähkö Oy




