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ETU- JA TAKAKANSI

Lehti ilmestyy yhdestä kolmeen kertaa vuodessa ja se jaetaan jokaiselle jäsenelle kevät- ja/
tai syyskokouskutsujen mukana. Lehteä on
myös mahdollista hankkia joko tilaamalla Warkauden Kassiopeialta tai ostamalla Härkämäen
observatoriolta. Lehdestä voidaan tehdä myös
pelkkä nettiversio jota ei paineta paperille kuin
joitakin kappaleita.
Irtonumeron hinta: 1 €

Etukansi
Kuvan on ottanut Markku Nissinen 6.3.2009
klo 7:30 UTC kaukokäytöllä New Mexicossa
Mayhillissä sijaitsevalla GRAS 14 kaukoputkella. Observatoriokoodi H06. Kuva on yhdistelmä
neljästä 120s valotuksesta. Kuva on otettu
Astrodonin Luminance suodattimella. Kuvaa on
käsitelty siten, että tähdet tulevat pistemäisiksi
ja vain kertaalleen kuvaan.

7. vuosikerta (vuodesta 2003 alkaen)

Kaukoputki on Tak Sky FSQ 106 ED - FL 530
@ F/5 Petzval Apochromat Astrograph. Kamera
on SBIG STL 11000M - ABG. Kuvaa on rajattu
jonkin verran.

Yhteystiedot:

Takakansi

Harri Haukka (lehden päätoimittaja)
harri.haukka@kassiopeia.net

Takannessa on tällä kertaa kaksi kuvaa jotka
on otettu Härkämäen uudella Celestron C14
-kaukoputkella. Kevään kirkkain komeetta Lulinia saattoin havainnoida jopa paljain silmin
hyvällä havaintopaikalla ja Messier 51 on aina
upea ilmestys, kun sitä katselee suurella kaukoputkella.

Lehden painosmäärä: n. 160 kpl.

Markku Nissinen (mainosmyynti)
markku.nissinen@kassiopeia.net
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PÄÄKIRJOITUS
Kansainvälinen tähtitieteen vuosi on alkanut ja
ainakin varkautelaisesta näkökulmasta vallan
mainiosti. Heti vuoden alussa Markku ja VeliPekka onnistuivat jälleen havaitsemaan ensimmäisenä maailmassa uuden supernovan, SN
2009Q. Onnea jälleen kerran löytäjille. Tämän
löydön myötä Härkämäellä on nyt tehty supernovalöytöjä kolmena vuotena peräkkäin. Tätä
voidaan pitää hyvänä tuloksena.
Tänä vuonna tähtitiede ja tähtiharrastus tulevat
näkymään mediassa aiempaa enemmän ja
toivottavasti se innostaa uusia ihmisiä harrastuksen pariin. Varkauden alueella pääasiallinen
vastuu vuoden näkymisestä mediassa ja katukuvassa on Warkauden Kassiopeialla. Yhdistys
onkin ottanut vastuun hyvin vastaan ja vuoden
mittaan yhdistys järjestää tapahtumia sekä
ottaa osaa Varkauden alueen isoihin tapahtumiin. Yksi tälläin tapahtuma on Galileo Galilein
kaukoputkipaja joka järjestetään jälleen kerran
osana Vekara-Varkaus -tapahtumaa. Kyseinen
paja onkin juuri tänä vuonna erittäin ajankohtainen, koska kaukoputken keksimisestä tulee
kuluneeksi tasan 400 vuotta.
Kassiopeian teemavuoden tapahtumat tulenevat sijoittumaan pääasiassa vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Nyt alkuvuonna meillä kaikilla
on aikaa pohdiskella mitä mukavaa voisimme
järjestää. Esitelmiä varmaan tullaan järjestämään pitkin vuotta, mutta myös näyttelystä

on puhuttu. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa on
ilmoittanut teettävänsä kiertävän valokuvanäyttelyn jonka saaminen Varkauteen johonkin
sopivaan paikkaan olisi hieno homma.
Valtakunnallisia tapahtumia on myös tiedossa.
Lähellä Varkautta, Joensuussa, järjestetään
15.-18.4. SciFest 2009 -tapahtuma joka on
suunnattu ennen kaikkea nuorille tieteestä
kiinnostuneille, mutta taatusti myös varttuneempikin saa tapahtumasta paljon hienoja
kokemuksia. Kannattaakin käydä katsomassa
tapahtuman kotisivut osoitteessa www.scifest.
fi. Toinen tapahtuma joka kiinnostaa varmasti
kaikkia tähtiharrastajia on perinteiset tähtipäivät
jotka järjestetään tänä vuonna Järvenpäässä
15.-17.5. Lisää teemavuoden tapahtumia löytyy
osoitteesta www.astronomy2009.fi. Sivuilla on
jo nyt paljon mielenkiintoista informaatiota ja
lisää tulee koko ajan.
Yksi kevään kovista päätöksistä on ehdottomasti kerhotalohanke. Kevätkokouksessa
asiasta tehdään jo ns. kovia päätöksiä. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä saapuisi
kokoukseen. Päätös on iso ja siihen kannattaa
suhtautua sen vaatimalla vakavuudella. Toteutuessaan kerhotalo tarjoaisi todella hyvät
harrastusmahdollisuudet Varkauden alueella.
Ad Astra porskuttaa edelleen hyvin eteenpäin.
Allekirjoittaneelle tämä lehti on jo 11:sta Ad Astra ja lehden tulevaisuus näyttää tällä hetkellä
valoisalta. Joka vuosi lehteä on pyritty kehittämään eteenpäin ja emme tee tässä suhteessa
poikkeusta tänäkään vuonna. Tässä lehdessä
on jo joitakin selviä uudistuksia. Näkyvimpiä uudistuksia ovat otsikot jotka ovat saaneet ”kasvojenkohotuksen”. Eniten
uudistuksia on kuitenkin tapahtunut
”kulissien takana”. Lehden palstotus
on uusittu täysin samoin kuin sivunumerointi on automatisoitu. Nämä
eivät ehkä ole niitä silmiinpistävimpiä,
mutta lehden teon kannalta erittäin
tarpeellisia ja hyödyllisiä.
Harri Haukka
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Tämänkertainen puheenjohtajan palsta käsittelee vain yhtä aihetta, joka sitten onkin erittäin
tärkeä yhdistykselle. Tämä aihe on kerhotaloprojekti. Syyskokouksessa päätimme, että
perustetaan työryhmä tekemään esiselvitystä
kerhotaloprojektille ja sitten, kun työryhmä on
valmistellut asiaa, niin tuodaan asia yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Syyskokouksessa ajateltiin alustavasti, että asia voitaisiin
tuoda tämänvuotisen syyskokouksen päätettäväksi, koska aikataulun ei silloin ajateltu olevan
kiireellinen.

ja yhteishenkeä, jota tässä yhdistyksessä on
ollut sen perustamisesta alkaen. Rahallisesti
pystymme varmasti hankkeeseen ryhtymään,
yhdistyksemme talous kestää kyllä rakentamisen aiheuttamat rahalliset velvoitteet. Jäsenille
ei hankkeesta tule taloudellisia riskejä eikä tällä
ole suunniteltu olevan vaikutusta jäsenmaksun
suuruuteen.

Valmiina kerhotaloon menee jonkin verran
rahaa ylläpitokuluihin, mutta nekään eivät ole
mitenkään ylivoimaisen suuret kulut ja ajattelisinkin, että hyöty kerhotalosta, jos yhdistyksen
Työryhmä perustettiin tammikuussa ja työ- jäsenet sitä ahkerasti käyttäisivät, olisi monin
ryhmää vetämään asetettiin Hannu Aartolahti verroin suurempi. Kerhotalon hyödyistä on
sekä hänen avukseen Veli-Pekka Hentunen. enemmän hankesuunnitelmassa.
He ovat nyt ansiokkaasti tehneet selvitystä ja
neuvotelleet Mansikka ry:n toiminnanjohtajan Hallitus ei nyt tätä päätöstä tee, vaan olemme
sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehneet hallituksessa sellaisen periaatepäätökhankkeesta. Suhtautuminen on ollut myöntei- sen, että tästä hankkeesta päättää yhdistyksen
nen hankkeelle.
kokous. Tulkaa paikalle kevätkokoukseen vaikuttamaan tähän yhdistykselle merkittävään
Mansikka ry:n hankesuunnitelmien aikataulu päätökseen ja tehdään nyt tästä asiasta hyvä
on nyt muuttunut siten, että jos aiomme pääs- päätös. Asia on meille kaikille yhteinen.
tä mukaan seuraavaan hakukierrokseen, niin
mahdollinen päätös hankehakemuksen jättä- Kerhotaloprojektin aloittaminen tarkoittaa myös
misestä Mansikka ry:lle olisi tehtävä kevätko- sitä, että löytyy riittävän suuri joukko yhdistykkouksessa.
semme aktiiveja, jotka sitoutuvat projektiin melko tiiviisti. Meillä on myös velvollisuus saattaa
Kerhotaloprojekti on ollut mukana yhdistyksen projekti loppuun, jos sen aloitamme.
kuvioissa jo heti yhdistyksen perustamisesta
alkaen ja nyt olisi mahdollista tämä projekti to- Jos yhdistyksen kokouksessa päätettäisiin,
teuttaa, mikäli päätös hankehakemukseemme että jostain syystä emme projektia aloittaisi,
on myönteinen Mansikka ry:ssä.
niin yhdistys ei tule enää tuomaan asiaa esille
uudelleen, vaan tämänkertainen päätös on
Jäsenistöä on informoitu hankkeesta postitus- sitten lopullinen päätös. Kannattaa siis mahlistan kautta ja kotisivullemme on laitettu myös dollisimman monen tulla nyt mukaan kevätkoalustava hankesuunnitelma tutustumista var- koukseen, jotta ei tarvitse sitten myöhemmin
ten. Kuitenkin tällaisessa isossa hankkeessa miettiä puoleen tai toiseen asiaa.
voi tulla esille sellaisia asioita, joita ei millään
pysty ennakoimaan.
Markku Nissinen
Kerhotalo toteutuessaan tarjoaisi mainiot
puitteet harrastustoiminnalle Härkämäellä.
Hankkeen toteuttaminen vaatii paljon talkoo4

TAPAHTUMAKALENTERI

YHDISTYSUUTISIA

Jäsenillat

WASP-12b eksoplaneetan ylikulku
havaittiin Härkämäellä

Warkauden Kassiopeian jäsenillat noin kerran kuukaudessa.Jäsenillat alkavat kello
18:00. Jäsenillat pidetään vuonna 2009 Varkauden lukion luokassa 255 (2. kerros).

Veli-Pekka Hentunen ja Markku Nissinen jatkoivat Härkämäen observatorion eksoplaneettahavaintoja 4.1.2009, kun he havaitsivat onnistuneesti eksoplaneetan WASP-12b ylikulun.

Syksyn jäsenillat:

Härkämäen viides supernovalöytö

- Tiistaina 22.9.
- Tiistaina 20.10.
- Tiistaina 17.11.

Veli-Pekka Hentunen ja Markku Nissinen löysivät Härkämäen viidennen supernovan SN
2009Q 30/31.1.2009. Lisää aiheesta tämän
lehden sivulla 19.

Kevät- ja syyskokoukset
Warkauden Kassiopeialla on vuodessa
kaksi sääntömääräistä kokousta, eli syys- ja
kevätkokous. Sääntömääräiset kokouk-set
alkavat kello 18:00.

Celestron C14 saapui Varkauteen
Härkämäen observatorion uusi kaukoputki
Celestron C14 saapui maanantaina 2.2.2009.
Putki asennettiin paikoilleen saman päivän iltana. Lisää Markun artikkelissa tämän lehden
sivuilla 12-14.

Sääntömääräiset kokoukset:
- Kevätkokous 7.4.2009
- Syyskokous 8.12.2009

Markku ja Veli-Pekka esitelmöivät
Kallioplaneetaariossa

Tapahtumat

Veli-Pekka Hentunen ja Markku Nissinen oli
kutsuttu pitämään supernovaesitelmä Nyrölän Kallioplanetaarioon Jyväskylän Siriuksen
jäsenillassa 12.2.2009. Paikalla oli paljon kiinnostunutta yleisöä. Veli-Pekka kertoi yleisesti
supernovista ja supernovien tutkimuksesta ja
Markku kertoi Härkämäellä tehdyistä supernovalöydöistä tarkemmin

SciFest 2009, Joensuu
Joensuussa 15.-18.4.2009 järjestettävä
tiede-, ympäristö- ja teknologiafestivaali
lapsille, nuorille, koululaisille ja opettajille.
Galileo Galilein kaukoputkipaja
Härkämäen observatoriolla järjestetään
kesäkuun 10. päivänä klo 10 - 16 VekaraVarkaus tapahtumaan kuuluva Galileo Galilein
kaukoputkipaja jo neljännen kerran.

Kassiopeialle oma pöytäplanisfääri
Yhdistys sai viime toukokuussa Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolta apurahan, josta osa voitiin käyttää planisfäärin rakentamiskuluihin. Nyt planisfääri on valmistunut ja
odottaa kovaa käyttöä erilaisissa yhdistyksen
omissa tapahtumissa ja muissa alueen yleisötilaisuuksissa.

Ikäsuositus pajaan on 7–12 vuotta Osallistumismaksu 5 € peritään paikan päällä.
Hinta sisältää tarvikkeet. Lisätietoa tämän
lehden sivulla 11. Tervetuloa!
Lisätietoa: kalenteri.kassiopeia.net
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SUOMEN UUSIN PLANETAARIO ON TUORLASSA
Turku on tuttu matkailukaupunki historiallisine
linnoineen ja tuomiokirkkoineen sekä upeine
Aurajoen rantoineen. Kaupunki tunnetaan myös
Ruissalon puistoalueesta ja upeasta saaristostaan. Sen sijaan harva ehkä tietää, että Turussa
on myös Suomen tähtitieteen keskus – Turun
yliopiston Tuorlan observatorio. Se sijaitsee
reilun 10 kilometrin päässä Turun keskustasta
Kaarinan kaupungin puolella. Tuorlan observatorio kantaa vahvasti Suomen maineikkaimman
tiedemiehen Yrjö Väisälän perinnettä. Siellä
sijaitsevat nykyisin yhteispohjoismaisen NOTteleskoopin ja ESO:n suomalaiset keskukset.
Tuorlassa toimintansa aloittanut ESO-keskus
tarjoaakin tuleville tähtitieteen opiskelijoille
hienon mahdollisuuden kehittyä tähtitieteen
huippututkijana Suomessa. Tuorlassa toimii

myös ansioitunut optiikka-alan yritys OPTEON,
jonka kautta ovat lähteneet maailmalle mm.
2,6-metrinen NOT:n peili ja tulevan Herschelavaruusteleskoopin 3,5 metrinen pääpeili.
Tuorlassa sijaitsee Suomen suurin kaukoputki
1,0 metrinen Dall-Kirkham, joka on palvellut jo
noin 20 vuotta. Useimmat tietävät Heurekan,
Särkänniemen tai Nyrölän planetaarion, mutta
onko Tuorlassakin planetaario? Siitä eivät ainakaan itäsuomalaiset ole vielä kuulleet juuri
mitään.

Vierailijakeskus tavoitteena
Tuorlassa on ollut vireää vierailijatoimintaa jo 15
vuotta. Ilman mainostustakin observatoriossa
käy vuosittain 3000 – 4000 vierasta. Aikoinaan

Tuorlan planetaariolla on tasokkaat kotisivut internetissä osoitteessa www.astro.utu.fi/planetaario. Kuva ©
Tuorlan Observatorio.
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tähtitieteen museossa Turun Tähtitorninmäellä Merenkulkumuseon
yhteydessä oli paljon Yrjö Väisälän
aikaista ja vanhempaa tutkimusmateriaalia esillä. Nyt nuo esineet
ovat Turun maakunta-arkiston
tiloissa varastossa, eivätkä näin
ollen ole yleisön nähtävissä. Tarkoitus on, että joskus tuo museo
ja kokoelma voisivat tulla Tuorlaan.
Suunnitelmissa onkin rakentaa
mm. näyttelytiloja ja auditorio uuteen vierailijakeskukseen.
Kesällä 2003 Tuorlan observatorion tutkijat laativat ensimmäiset
suunnitelmat tulevasta vierailijakeskuksesta ja vuonna 2004 perustettiin Tuorlan tähtitieteellinen
seura ry. tähtitieteen tutkimuksen
ja harrastamisen tukiyhdistykseksi
sekä ajamaan vierailijakeskuksen
toteuttamista. Vierailijakeskuksen
rakentaminen vaatii paljon resursseja ja rahaa, siksi keskuksen
rakentaminen päätettiin aloittaa
ensin planetaariosta. Planetaario
ja laajempi vierailijakeskus ovat
dosentti Aimo Sillanpään idea ja
Planetaarioprojektin pääsuunnittelija dosentti Aimo Sillanpää
hän on myös toiminut hankkeen planetaarion ohjaustietokoneen ääressä. Kuva © Veli-Pekka Henpäävastuuhenkilönä.
tunen.

Planetaario aloitti syksyllä 2008
Tuorlan planetaario aloitti toimintansa lokakuussa 2008. Planetaarion kuvun toimitti ruotsalainen Broman Planetarium AB. Projektori on
Digistar 3 HD-versio, jonka kolmen megapikselin digitaaliplanetaario on Suomen tarkin ja
laadukkain planetaarioprojektori tällä hetkellä.
Sen kautta voi esittää tähtitaivasnäytökset,
diaesitykset ja suurelokuvat. Laite tuottaa koko
puolipallon muotoisen kuvun täyttävän kuvan
kahdella projektorilla ja mahdollistaa koko
taivaan elokuvien ja reaaliaikaisen grafiikan
esittämisen. Tähtitaivaan ja suurelokuvien
tarkkuutta ja yksityiskohtien erotuskykyä voi
vain ihailla näytöksissä.

Planetaarionäytökset pyöritetään täysin talkoovoimin Tuorlan tähtitieteen ammattitutkijoiden
toimesta. Voidaankin sanoa, että observatorion
yhteydessä toimivan planetaarion henkilökunta
on samalla Suomen olosuhteissa aihepiiriin
parhaiten paneutunutta ja vihkiytynyttä. Planetaariolla on hienot kotisivut, mutta varsinaista
mainoskampanjaa ei ole tehty. Siitä huolimatta
planetaario on ollut hyvin suosittu ja ensimmäiselle vuodelle asetettu 10 000 kävijän raja
rikkoutuu helposti. Planetaarion rakentamiskulut maksoi Turun yliopiston kiinteistöosasto ja
projektorin rahoitti Turun yliopisto. Tuorlan observatorio on sitoutunut maksamaan yliopistolle
projektorin kustannuksia takaisin vähitellen.
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Tuttuja planetaarioesityksiä
Kuukauden tähtitaivas esityksessä kerrotaan
ajankohtaisista taivaan ilmiöistä sekä opastetaan, kuinka ne voidaan omin silmin havaita. Lasten tähtitaivas esityksessä kerrotaan
tähtitaivaan ilmiöistä ja maailmankaikkeuden
ihmeellisistä kohteista lapsiyleisöä kiinnostavalla tavalla. ”Auringon salaisuudet” elokuvassa kerrotaan Auringon synty, toiminta ja
tulevaisuus. ”Maailmankaikkeuden 7 ihmettä”
elokuvassa esitellään antiikin ajan 7 ihmettä
upeana animaationa, minkä jälkeen näytetään
vastaava kooste avaruuden mittaamattomista syövereistä löydetyistä henkeäsalpaavan
upeista näkymistä. ”Joulutähden mysteeri” elokuvassa mennään ajassa kaksi tuhatta vuotta
taaksepäin selvittämään, millaiset tähtitaivaan
ilmiöt saattoivat johtaa Messiaan syntymästä
kertovaan myyttiin.

laaja suurilla teleskoopeilla tähtitaivaan upeista
kohteista otettujen valokuvien näyttely.

Monipuolinen matkailukohde
Tuorlan Majatalo on kävelymatkan päässä
observatoriosta ja tarjoaa retkeilymajatasoista
majoitusta ympäri vuoden. Se on kuuluisa runsaasta ja monipuolisesta lounaspöydästään.
Sieltä voi vuokrata pienempiä neuvotteluhuoneita ja suurempaa auditoriota kokouskäyttöön.
Samassa paikassa sijaitseva Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos tarjoaa nähtävää floristiikkatalon, puutarhamuseon ja monipuolisen
kotieläinkannan muodossa.

Koko Tuorlan seutua hallitsee upea maalaismainen miljöö, jonka keskellä kohoaa Tuorlan
mäellä tähtitornien kupolit. Tuorlan observatorio, Tuorlan Majatalo ja Varsinais-Suomen
maaseutuoppilaitos ovat yhdessä merkittävä
Tuorlasta tulee muutakin populaari- matkailukohde.
Veli-Pekka Hentunen
tähtitiedettä
Tuorlan tutkijat ovat tähän asti kunnostautuneet
erittäin vahvasti tähtitieteen yleistajuisten kirjojen kirjoittajina, minkä useimmat tähtitieteen
harrastajat hyvin tietävät. He osallistuvat tähtitieteen kansantajuistamiseen myös monella
muulla tavalla. Tuorlan observatoriokierroksella
kerrotaan observatorion historiasta ja tutkimuksesta sekä esitellään teleskooppeja. Tuorlan
”Tähtitiede tutuksi” -esitelmässä kerrotaan
tähtitieteen perussanastosta sekä tärkeimmistä
ilmiöistä ja taivaan kohteista, joita tähtitieteilijät
tutkivat.
Kuluvan vuoden IYA2009 teemaan liittyen
järjestetään planetaarioesitysten lisäksi koululaisvierailuja teemalla ”Kutsu Tuorlan observatorion tähtitieteilijä kouluusi”. Kyseinen
kampanja toteutetaan huhtikuussa yhden viikon
aikana, johon osuu myös ”100 tuntia tähtitiedettä” tapahtuma. Tuorlassa on tarkoitus tuona
viikonloppuna järjestää ”Tähtien päivä ja yö”
tapahtuma, jolloin järjestetään myös tähtinäytöksiä. Normaalisti Tuorlan observatorion kaukoputket ovat vain tutkimuskäytössä. Turun ja
lähikuntien kirjastoihin on tulossa huhtikuussa
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Tietonurkka
Tuorlan planetaario sijaitsee Tuorlan observatorion kupeessa Piikkiössä, noin 12 kilometriä
Turun keskustasta Helsingin suuntaan, valtatien 1 ja maantien 110 välittömässä läheisyydessä.
Tuorlan planetaariossa esitetään tähtitieteellisiä elokuvia ja esitellään tähtitaivaan ilmiöitä
planetaarioesityksissä vakioaikoina että tilauksesta. Istuinkapasiteetti on 36 paikkaa. Esityksen ja elokuvien kestot ovat noin 20 min. Planetaario on avoinna läpi vuoden. Maanantaisin
planetaario on auki vain tilauksesta. Tiistaista
perjantaihin ohjelma alkaa kello 18. Lauantaisin ja sunnuntaisin ohjelma alkaa kello 13,
14 ja 15. Kouluesitykset pidetään tilauksesta
ensisijaisesti arkisin aamupäivällä.
Tuorlan Majatalo hoitaa vierailunäytösten varaukset. Siellä toimii myös tasokas ruokaravintola
ja retkeilymaja ympäri vuoden.

HÄRKÄMÄKI MUKANA TUORLAN SUPERNOVAPROJEKTISSA
melko yleistä, jopa yksi uusi supernova galaksia kohti vuodessa. Normaalistihan Linnunradan kaltaisissa kierteisgalakseissa räjähtää
supernova noin kerran 50 vuodessa. Suuri
supernovien tuotto LIRG-galakseissa johtuu
siitä, että niissä on runsaasti tähtien muodostumisen tarvittavaa kaasua ja pölyä. Kaasujen
nopean tiivistymisen tähdiksi on taas voinut
saada aikaan kahden tai useamman galaksin
yhteensulautuminen. Koska näissä galakseissa
on hyvin paljon pölyä, eivät niissä räjähtäneet
supernovat juurikaan näy normaalissa valossa.
Pöly voi himmentää valoa jopa 30 magnitudia
LIRG-galakseissa nuorien kuumien tähtien eli biljoonasosaan. Infrapunasäteily taas pysmuodostuminen on edelleen hyvin aktiivista tyy pidemmän aallonpituutensa takia läpäiseja samalla niiden räjähtäminen supernovina mään mikroskooppisen hienojakoisen pölyn.
Härkämäen observatorio on osallistunut Tuorlan observatorion kanssa supernovan 2008ip
jälkiseurantatutkimukseen (follow up) akatemiatutkija Seppo Mattilan johdolla. Mattila on
Suomen tunnetuin supernova-asiantuntija. Hän
on erikoistunut luhistumissupernovien (Core
Collapse Supernovae) tutkimukseen erityisesti
kirkkaissa infrapunagalakseissa ns. LIRG:eissä
(Luminous InfraRed Galaxies). Hänen johdollaan on löytynyt viisi uutta supernovaa infrapunakuvauksissa ESO:n Havaijin Gemini North:lla
ja Chilen VLT:lla.

Supernova SN 2008ip kuvattuna helmikuussa 2009 Härkämäellä observatorion uudella Celestron kaukoputkella. Supernova sijaitsee galaksissa NGC 4846, johon on etäisyyttä noin 220 miljoonaa valovuotta. Kuva
© Härkämäen observatorio / Markku Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen.
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Supernovat näkyvätkin siksi infrapuna-alueella
paremmin. Näiden havaintojen tekemiseen
tarvitaan usein jättiläisteleskooppeja, koska
pöly pimentää supernovia myös infrapunaaallonpituuksilla. Näissä kuvauksissa voidaan
käyttää myös laserilla taivaalle muodostettua
keinotähteä sekä peilin muotoa muuttavaa
adaptiivista optiikkaa kuvien tarkentamiseen
jopa 0,1 kaarisekunnin tarkkuuteen asti.
Härkämäen ja Tuorlan observatorioiden yhteisprojektissa on tarkoituksena mitata mahdollisimman monta kertaa supernovan 2008ip
kirkkautta eri fotometristen suotimien kanssa
aina ultraviolettialueelta infrapuna-alueelle asti
(UBVRI). Härkämäellä näistä tehdään sinisen,
vihreän ja punaisen valon mittauksia. NOTteleskoopilla La Palmalla kirkkausmittauksia
tekee Turun yliopiston tutkija Erkki Kankare.

jaan mustaksi aukoksi. Samalla voi vapautua
merkittävä määrä gammasäteilyä. Tällöin ilmiötä kutsutaan myös supernovaan liittyväksi
gammapurkaukseksi, GRB. Viimeisimpien
spektrimittausten mukaan SN 2008ip voi kuitenkin olla myös eräänlainen välimuoto IIL-P,
IIn ja IIb tyypeistäkin. Kaikille näille ominaisia
piirteitä on havaittu eri vaiheissa mitatuissa
spektreissä. Tämä lisää supernovaan kohdistuvaa mielenkiintoa entisestään.
NOT-teleskoopilla mitataan säännöllisin väliajoin myös supernovan spektriä, jolloin saadaan käsitys mm. alkuainekoostumuksen ja
purkausnopeuksien muutoksista. Spektriä ja
kirkkauskäyrää verrataan aikaisemmin havaittuihin saman tyypin supernovien havaintoihin.
Näin voidaan verrata supernovan 2008ip mahdollisia poikkeavuuksia muista tämänkaltaisista supernovaharvinaisuuksista.

Kyseinen supernova voi olla erittäin harvinaista
IIn tyyppiä. Se on hyvin suuren jättiläistähden Tutkimustuloksista on tarkoitus julkaista myösupernovaräjähdys, jonka spektriviivat ovat hemmin yhteenvetona tieteellinen artikkeli
poikkeuksellisen kapeat (n = narrow). Tällai- tähtitieteen kansainvälisissä julkaisuissa.
set tähdet voivat tiettävästi muodostaa myös
Veli-Pekka Hentunen
hypernovina tunnettuja räjähdyksiä, joissa
tähden keskiosa luhistuu neutronitähden si-

Supernovan 2008ip kaksi spektriä mitattuina 2.2. ja 12.2.2009 NOT:n ALFOSC-kameralla. Supernova SN
2008ip voi olla harvinaista tyyppiä ja sen vuoksi se kiinnostaa tutkijoita. Kuva @ NOT / Erkki Kankare.
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ESITTELYSSÄ SIHTEERI HARRI VILOKKI
Nimi

Kennedy sanoi kuulennoista: Ei siksi että se
olisi helppoa vaan siksi että se on vaikeaa.

Harri Vilokki. Kohta viisikymppinen voimalaitostekniikan inssi. Muuttanut Varkauteen 2008 Miten?
kesällä.
Härkämäellä on kuvattu Meaden ja Celestronin okulaaritasolta digijärkkärillä ja Markku
Miksi?
Nissisen kaukoputken avulla kameran oman
Ammatti ei liity tähtiharrastukseen mitenkään, 300 mm linssin kanssa.
eli osittain juuri myös siksi. Tarkoitus on
rentoutua ja oppia jotain uutta.
Jatko tästä
Lapsuudesta jatkunut kiinnostus fysiikkaan ja optiikkaan yhdistyy hienosti
tässä. Taivasta on tullut
aiemminkin tiirailtua,
mutta nyt Varkaudessa
harrastukseen on Kassiopeian ansiosta loistavat mahdollisuudet.
Digitaalikameratekniikan hurja kehitys mahdollistaa nykyään syvän taivaan kohteiden
kuvaamisen, joka on
sopivan vaikeaa... Ehkä
samalla motolla kuten eräs herra

Opetella Kassiopeian
Celestronin käyttö ja
saada otettua joitain
hienoja värikuvia. Ja
tietysti on myös kunnia
toimia nuotiovastaavana ja makkaramestarina
yleisöilloissa.
Harri Vilokki

Harri Vilokki aloitti Warkauden Kassiopeian sihteerinä vuonna 2009. Kuva @ Markku Nissinen.













































GALILEO GALILEIN KAUKOPUTKIPAJA KESÄKUUSSA
Härkämäen observatoriolla järjestetään kesäkuun 10. päivänä klo 10 - 16 Vekara-Varkaus
tapahtumaan kuuluva Galileo Galilein kaukoputkipaja jo neljännen kerran. Aikaisempina
vuosina paja on kerännyt paikalle 30 – 50 lasta
vanhempineen.

Härkämäellä on toimintaa myös muille perheenjäsenille. Nuotiopaikalla voi paistella makkaraa
ja syödä eväitä. Buffetista voi ostaa pikkupurtavaa. Härkämäen upeita maisemia on hienoa
katsella vaikka jättikiikareilla ja sään salliessa
tutkitaan opastetusta Aurinkoa kaukoputkella
turvallisen suodattimen läpi. Ja tietenkin itse
tähtitorni on avoinna, joten sen laitteistoon
pääsee myös tutustumaan. Pienimmille on
hiekkaleikkipaikka ja kiikku. Mukaan on syytä
varata sään mukainen varustus. Planeettapolulle kannattaa ottaa ainakin lenkkitossut tai
kumisaappaat ja pitkälahkeiset housut.

Pajassa rakennetaan jälleen pieni toimiva
teleskooppi, jolla voi katsella Kuuta sekä kirkkaita planeettoja ja tähtiä. Myös luontokohteita
voi katsella, mutta kuva tosin on ylösalaisin
niin kuin kaukoputkissa yleensä. Sehän ei
tietenkään haittaa yhtään avaruuden kohteita
tarkasteltaessa. Kaukoputken suurennuskyky on 15-kertainen. Tällä kertaa Härkämäen Ikäsuositus pajaan on 7–12 vuotta. Osallistuobservatorion lähimaastoon on tehty uusi mismaksu 5 € peritään paikan päällä. Hinta
planeettapolku, jonka varrella on rastitehtäviä sisältää tarvikkeet.
ja metsään piilotettuja planeettojen kuvia ja
pienoismalleja. Omatekoisella kaukoputkella
on kiva yrittää löytää niitä. Tähän tarvitaankin
Veli-Pekka Hentunen
nuoria tarkkoja silmiä,
sillä itse vanha Galilei
ei enää kovin hyvin
näe ja hän on jo täysin unohtanut, minne
aikoinaan planeettapolun planeettamallit
piilotti! Pajassa on
myös paljon muuta tekemistä. Siellä
maalataan oma planeetta sekä kootaan
vanhanajan neulanreikäkamera. Jutuillaan hassuttelee
myös hauska Härkämäen oma maskotti,
piisamirotta. Niin…
ja tämä vuosihan on
kansainvälinen tähtitieteen vuosi. Vanhan Galilein kaukoGalileo Galilein kaukoputkipaja on ollut jo muutamia vuosia yksi Kassiopeian
putki täyttää jo 400
suurimmista kesätapahtumista. Kuva © Härkämäen observatorio.
vuotta.
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HÄRKÄMÄEN UUSI KAUKOPUTKI - CELESTRON C14
Saimme rahoituksen uudelle optiselle Celestron C-14 XLT putkelle Jenny ja Antti Wihurin
rahastolta. Tilasimme putken ja huurresuojan
välittömästi Villen Kellosta rahojen saavuttua
tilillemme ja aloimme odottaa putkea saapuvaksi Varkauteen. Odotus kestikin hieman
pitempään, kuin ensin
arveltiin, mutta hyvää
kannattaa odottaa.

irrottamaan sen niin pieniin osiin, että saimme
kierrettyä fokuserin Celestroniin kiinni.
Seuraavaksi olikin edessä putken tarkentaminen. Celestronissa peili on kuljetuksen ajaksi
kiinnitetty erillisillä ruuveilla, jotka pitää irrot-

Uusi Celestron kaukoputkemme saapuikin
tammikuussa. Toimitus sujui hyvin ja putki
tuli perille hyvässä
kunnossa. Heti kun
saimme paketit matkahuollosta, veimme
putken Härkämäelle ja
aloimme asentaa sitä
paikoilleen. Irrotimme
vanhan putken pois ja
laitoimme sen odottamaan kakkostornin
valmistumista.

Asennus helppoa
Celestronin mukana
tuli kiinnityskappale,
joka sopi suoraan Paramountiin. Siltä osin
oli siis helppo kiinnittää putki kiinni jalustaan.
Meaden tarkennuslaitteen kanssa oli hieman
enemmän mietittävää.
Kävi ilmi, että Meadessa sekä Celestronissa
on erilainen kierre putkiosassa. Kuitenkin
purettuamme Meaden
fokuserin pystyimme

Markku Nissinen, Hannu Aartolahti ja Veli-Pekka Hentunen asentamassa Celestronia. Kuva © Harri Vilokki.
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taa ennen kuin peili liikkuu.
Hieman epäselvää oli se, että
miten paljon ruuveja piti kiertää
auki. Ensin emme kiertäneet
ruuveja kokonaan pois, jolloin
peili ei liikkunut tarkennusnuppia kiertämällä riittävästi
emmekä saaneet tarkennettua
putkea. Kun kiersimme ruuvit
kokonaan auki onnistui lopulta
putken tarkennuskin.

Ensimmäisinä kohteina
Kuu ja Orionin kaasusumu
Heti ensimmäisenä iltana
onnistuimme ottamaan Harri
Vilokin kameralla kuvia mm.
kuusta sekä Orionin kaasusumusta. Kuvien perusteella
pystyi jo heti sanomaan, että
optiikka on putkessamme kunnossa. Kollimaatiokin oli aika
hyvin kohdallaan, eikä siihen
tarvinnut koskea.
CCD kamerakuvauksessa
käytämme meillä jo ennestään ollutta Optecin NextGen
0,5x polttovälinlyhentäjää.
Polttovälinlyhentäjän kanssa
putkessa on nyt CCD kuvauksessa suurempi kenttä, kuin
Meadessa, vaikka uuden putken polttoväli on pidempi kuin
Meaden polttoväli.

Yksi ensimmäisistä kuvista uuden Celestronin lävitse oli Kuu jonka
terminaattorin läheisyydessä olevat kraaterit ja varjot piirtyivät upeasti
tähän kuvaan. Kuva © Härkämäen observatorio / Harri Vilokki.

CCD kameran kanssa jouduimme hieman virittelemään
suodattimia, koska Clear suodattimen kanssa tuli flat kuviin heijastus. Ongelma poistui,
kun otimme Clear suodattimen pois. Muiden
suodattimien kanssa ei ongelmia flat-kuviin
tullut.
Teimme putken suuntauksen uudelleen The
Sky ohjelman avulla ja käänsimme mekaaniset

liikkeet niin hyvin kohdalleen, kuin pystyimme. Teimme myös suuntausmallin putkelle
ja sen jälkeen putken goto-tarkkuus on ollut
hyvä, parempi kuin aikaisemmin. Myös putken
seurantatarkkuus parantui jonkin verran, joka
mahdollistaa pitemmät valotukset ilman autoguideriakin.
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Celestron C14 -kaukoputki on Schmidt-Cassegrain tyyppinen kaukoputki kuten Härkämäen entinen pääkaukoputki 12 tuumainen Meade. C14:sta on kaksi tuumaa enemmän peilipinta-alaa jonka ansiosta sillä voidaan
havaita sekä kuvata aiempaa himmeämpiä kohteita. Kuva © Celestron.

Harri Vilokki asensi VersaPlateen tukevan
kamerakiinnikkeen, sekä Paramountin läpi
vedettiin toinen USB johto järjestelmäkameraa
varten. Canonin ohjelmalla voi nyt ottaa kuvia
suoraan tornin PC:lle. Järjestelmäkamerakuvauskin on siis helpottunut merkittävästi. CCD
kameraa voi käyttää autoguiderina, jolloin pitkät
valotukset mahdollistuvat järjestelmäkameralla.
Odotettavissa on varmasti siis erittäin hyviä järjestelmäkameroilla otettuja värikuvia. Kiinnostus järjestelmäkamerakuvaukseen on kasvanut
yhdistyksessämme paljon ja monet ovatkin
hankkineet itselleen järjestelmäkameran, jota
voi käyttää tähtikuvaukseen.

nolla fotometrisilla suodattimilla mittaamaan.
Myös yleisönäytöksiä on jo uudella putkella
pidetty ja yleisö on ollut ihastunut putken hyvään kuvaan. Isolla putkella on mukavaa katsella himmeitä deep sky kohteita, jotka näkyvät
kirkkaasti ja selvinä. Myös planeetoista tulee
esille paljon yksityiskohtia. Katselimme useana
iltana Venusta, joka näkyi Celestronilla todella
kauniina suurikokoisena sirppinä.
Tarkoitus on rakentaa Härkämäelle toista putkea varten kakkostorni. Jenny ja Antti Wihurin
rahoituksen ansiosta meillä on molempiin
torniin nyt hyvälaatuinen kaukoputki. Myös
Meadeen saimme rahoituksen heiltä Mansikka
ry:n rahoituksen lisäksi.

Valovoimaa uudessa putkessa on jonkun verran enemmän, kuin Meadessa, ja se tulee näky- Uusi putki on jo monipuolistanut selvästi harmään siinä, että ei tarvita niin pitkiä valotuksia, rastusta Härkämäellä ja olemme olleet siihen
jolloin mm. fotometrisilla suodattimilla tehtävät tyytyväisiä.
mittaukset helpottuvat ja joissain tapauksissa
on mahdollista tehdä mittauksia sellaisista
Markku Nissinen
kohteista, mitä ei aikaisemmin pystytty kun14

KASSIOPEIAN KOTISIVUT UUDISTUVAT
Kassiopeian kotisivut ovat olleet jatkuvan kehityksen alla koko yhdistyksen historian ajan.
Yhdistyksen kotisivut ovat kokeneet tähän
mennessä kolme täydellistä päivitystä ja jokainen näistä päivityksistä on tuonut tullessaan
paljon uudistuksia. Nyt on jälleen aika tehdä
täydellinen kotisivujen remontti ja uudistaa sivut vastaamaan yhdistyksen ja ennen kaikkea
Härkämäen observatorion kasvaneita tarpeita.
Mitä nämä kasvaneet tarpeet ovat ja kuinka
niihin aiotaan vastata?

kotisivujen ylläpitäjille. Sivustojemme sisältö
on paisunut mm. Härkämäen observatorion
toiminnan myötä. Tutkimustyö ja tuloksien
nopean raportoinnin tarve johtivat siihen, että
tutkimukselle jouduttiin perustamaan oma
sivusto english.taurushill.net. Tämä sivusto
rakennettiin jo alkuvaiheessa erään kotisivuhallintaohjelmiston avulla jotta sivujen päivittäminen olisi mahdollisimman helppoa ja joustavaa.
Käyttäjäkokemukset kyseisestä sivustosta ovat
olleet erinomaiset ja pohdintojen jälkeen yhdistyksen tietotekniikkaryhmä päätyi ehdottamaan
yhdistyksen hallitukselle uusien kotisivujen
Sisällönhallinta vaikeaa
perustamista jonkin sopivan kotisivujenhallinKaikki tähän mennessä olleet ja myös tällä taohjelmiston avulla.
hetkellä olevat kotisivut ovat perustuneet suoraan sivujen koodaukseen ja mm. PHP -kielen Ratkaiseva syy miksi tietotekniikkaryhmä päätyi
hyvään hallintaan. Pienien ja yksinkertaisten tähän ehdotukseen on se, että nykyisin sivujen
nettisivujen tapauksessa kyseinen menetelmä päivttäminen on erittäin kankeaa ja vaivalloison ihan käyttökelpoinen, mutta suurien kotisi- ta. Kun kotisivuja tarvitsee päivittää nopeasti,
vukokonaisuuksien kohdalla ”raakakoodaus” pitää ylläpitäjien koodata päivitykset ja lähettää
tuottaa paljon ongelmia. Varsinkin viimeiset pari päivitetty tiedosto kotisivupalvelimelle jollakin
vuotta ovat olleet jaksoittain erittäin haastavia erillisellä ohjelmalla. Jos ylläpitäjät eivät ole

Kassiopeian kotisivut ovat jo muutaman vuoden ajan näyttäneet oheisen kuvan mukaisilta. Vuoden 2009
aikana sivut kuitenkin uudistuvat täysin. Kuva © Warkauden Kassiopeia ry.
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Uudeksi sisällönhallintaohjelmaksi tietotekniikkaryhmä valitsi TYPO3:n jota käytetään laajasti eri puolilla
maailmaa. Kuva © TYPO3

oman tietokoneen ääressä tai sen koneen
ääressä jossa kotisivujen tuoreimmat tiedostot sijaitsevat, on nopea sivujen päivittäminen
mahdotonta. Lisäksi yhdeksi ikäväksi ongelmaksi on noussut se, että ns. virhepäivityksiä
on tapahtunut ajoittain. Tämä johtuu siitä, että
kaikilla ylläpitäjillä ei ole omalla koneellaan tuoreimpia tiedostoja ja kun päivityksiä tehdään,
niin joskus saattaa kotisivupalvelimelle tallentua tiedoston vanhentunut versio ja sivut eivät
toimi oikein tai niiden sisältö on väärä.
Kolmas, mutta ei vähäisin syy on se, että yhdistys haluaa tarjota enemmän jäsenille suunnattuja palveluja ja nykyiset kotisivumme eivät
pysty tähän haasteeseen vastaamaan tarpeeksi
tehokkaasti. Jotta kotisivumme voivat tulevina
vuosina palvella paremmin ja tehokkaammin
jäsenistöä, pitää niiden rakennetta muuttaa ja
ainoa keino tähän on se, että siirrytään käyttämään sisällönhallintaohjelmistoa.

Mikä sisällönhallintaohjelmisto?

ohjelmiston ja käyttöliittymän avulla. Jotta sivuja pääsee päivittämään, ei tarvita muuta kuin
internetyhteys ja nettiselain. Ylläpitäjille tämä
tarkoittaa huomattavaa helpotusta päivityksien
suhteen, kun vaadittavat päivitykset voi tehdä
vaikka luentosalissa tai työpaikalla. Tämä taas
johtaa siihen, että nopeimmillaan päivitykset
saadaan tehtyä muutamassa minuutissa, kun
nykyään aikaa menee vähintään tunti. Pahimassa tapauksessa jopa vuorokausi.
Sisällönhalintaohjelmisto ei vaadi käytännössä
mitään koodaustaitoja. Tämä taas tarkoittaa
sitä, että sivujen ylläpitäjinä voivat toimia myös
henkilöt joilla on halua ja taitoa tuottaa sisältöä,
mutta ei ole tietotaitoa mm. jo mainitusta PHP
-koodauksesta. Nykyään sivustojen päivittäminen ja ylläpito on keskittynyt vain muutamalle
henkilölle ja tästä taas koituu suuria ongelmia,
jos kyseiset henkilöt eivät ole tavoitettavissa tai
muuten estyneet tekemään päivityksiä. Tietotekniikkaryhmän toiveena ja tavoitteena onkin
kasvattaa merkittävästi sivuston ylläpitäjien
määrää. Koska koodaustaitoja ei vaadinta, niin
kynnys ylläpitäjäksi on todella matala. Riittää,
että osaa tuottaa jonkin verra suomenkieltä ja
hallitsee peruskoulussa opitun englanninkielen.

Nimensä mukaisesti sisällönhallintaohjelmisto
on ohjelma jolla voidaan hallita mm. internetsivuja tehokkaasti ja selkeästi. Kyseisellä ohjelmistolla päästään eroon käytännössä kaikista
edellä olevassa kappaleessa mainituista ongelmista jotka tuottavat nykyisin erittäin paljon TYPO3:lla mennään jatkossa
ongelmia ja ennen kaikkea vaivaa sekä ”turhaa
työtä”.
Pitkien harkintojen jälkeen tietotekniikkaryhmä
päätyi valitsemaan TYPO3 -hallintaohjelmisSisällönhallintaohjelmiston perusidea on se, ton Kassiopeian ja Härkämäen observatorion
että kotisivuja muokataan, päivitetään, kehi- kotisivujen uudeksi alustaksi. Yksi ratkaiseva
tetään ja rakennetaan suoraan netissä olevan syy oli se, että osalla ylläpitäjistä on jo jonkin
16

verran kokemusta kyseisestä ohjelmistosta ja Sisällöllisesti suurimmat uudistukset ovat seumyös tähtitieteellinen yhdistys Ursa tukeutuu raavat. Nykyinen www.taurushill.net -sivusto
muutetaan kokonaan englanninkieliseksi projatkossa TYPO3:een.
jektisivuksi ja nykyinen suomenkielinen sisältö
Sisällöntuottoon on tehty paljon erinlaisia siirretään osaksi www.kassiopeia.net -sivustoa.
apuvälineitä jotka tekevät paljon valmiiksi au- Syy tähän on se, että jo nykyään molemmilla
tomaattisesti. Tämä oli myös yksi seikka kun sivustoilla on samaa sisältöä ja siten on turhaa
tietotekniikkatyhmä pohdiskeli tulevan sisäl- pitää kahta erillistä suomenkielistä sivua. Lisäklönhallintaohjelmiston valintaa. Esimerkiksi si www.taurushill.net -osoitetta on mukavampi
Kassiopeian valitsemaan TYPO3 -sisällönhal- ”markkinoida” mm. ulkomaalaisille yhteistyölintaohjelmistoon on netissä satoja apuohjelmia kumppaneille. Toinen merkittävä uudistus tulee
joilla voi kuka tahansa muutamassa minuutissa olemaan ns. jäsenalueen perustaminen jonne
toteuttaa sivuja ja sisältöä johon nykyisen ”raa- on pääsy vain yhdistyksen jäsenillä. Tämä
mahdollistaa sisällöntuottamisen vain jäsenille
kakoodauksen” aikana menisi useita päiviä.
ja pöydällä on ainakin ajatus siitä, että jatkossa
Mitä uutta uusille Kassiopeian sivuille ei-jäsenille netissä olisi tarjolla vain jäsenlehtemme viimeisimmän numeron mustavalkoinen
tulee ja milloin?
versio. Jäsenalueella taas olisi kaikki numerot,
Tietotekniikkatyhmä piti kokouksen helmikuun myös värillisinä. Myös muuta vain jäsenille
lopulla ja linjasi muutamia uudistuksia ja ai- suunnattua materiaalia on pohdiskeltu. Ainakin
kataulun jolla sivu-uudistus toteutetaan. Alus- osa kurssimateriaalistamme tulee siirtymään
tavaksi aikatauluksi kokouksessa sovittiin se, jäsenalueelle. Tällä muutoksella haluamme
että uuden sisällönhallintaohjelmiston testaus palkita jäseniämme ja kannustamaan uusia
ja opettelu tehdään kevään 2009 aikana, uuden liittymään yhdistykseemme. Lopullisia päätöksisällön sekä vanhan sisällön siirtäminen uu- siä mm. jäsenalueesta ja sen sisällöstä ei ole
teen hallintaohjelmistoon tehdään kesän 2009 kuitenkaan vielä tehty.
aikana ja uusien sivujen julkistus tapahtuisi
yhdistyksen vuosipäivän aikoihin syksyllä.

Harri Haukka ja Jari Juutilainen

TYPO3:n hallintaohjelmiston pääsivu. Tällä ohjelmistolla hallinnoidaan koko sivustoa aina uusien sivujen
luonnista uutisien lisäämiseen Kuva © Warkauden Kassiopeia ry.
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GAMMAPURKAUS GRB 090313
Markku Nissinen onnistui havaitsemaan jälleen kerran gammapurkauksen jälkihehkua
13.3.2009, kun hän kuvasi GRB 030913 jälkihehkun. Tällä kertaa havainto tehtiin tosin
GRAS-04 -etäkaukoputkella joka sijaitsee
Mayhillissä Yhdysvalloissa. Markku on hankkinut havaintoaikaa kyseisestä GRAS (Global
Rent-a-Scope) -kaukoputkijärjestelmästä jo
jonkin aikaa ja tällä tavalla Markku ja muut
”härkämäkeläiset” ovat voineet tehdä havaintoja kun sääolosuhteet Varkauden alueella eivät
ole mahdollistaneet havaintojen tekoa.

jälkeen. Markun ottamissa kuvissa jälkihehku
näkyy erinomaisesti. Kirkkautta kohteella oli
kuvauksen aikaan 16.5...16.9 magnitudia (CR).
Eli kuvauksen aikaan kohde himmeni lähes 0.5
magnitudia!
Markun havainnosta on julkaistu myös GCN
sirkulaari (GCN circular nro. 8993). Ohessa
vielä lyhyesti taulukkona Markun tekemät havainnot GRB 090313:sta.

Markun havainto tehtiin noin tunti gammapurkauksen havaitsemisen jälkeen. Koska gammapurkaukset tapahtuvat erittäin kaukana ja
niiden optisen jälkihehkun kesto on yleensä
suhteellisen pieni, pitää purkausta päästä havaitsemaan mahdollisimman nopeasti löydön

Päivä
13.3.09
13.3.09
13.3.09

Aika
10:14:41
10:27:59
10:39:53

Valotus
360 sek.
300 sek.
600 sek.

Magnitudi
16.5 ± 0.3
16.7 ± 0.3
16.9 ± 0.3

Harri Haukka ja Markku Nissinen

Gammapurkaus GRB 090313 on merkattu kuvaan kahden mustan viivan avulla. Vasemmassa ylänurkassa suurennos jälkihehkusta. Kuvattu GRAS-04 -etäkaukoputkella (Mayhill, NM, USA). Kuva © Markku Nissinen.
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SN 2009Q ON HÄRKÄMÄEN VIIDES SUPERNOVA
SN 2009Q löydettiin Sc-tyyppisen galaksin
UGC 9982 reunalta ja etäisyyttä tähän kohteeseen on noin 350 miljoonaa valovuotta.
Eli vaikka supernova havaittiin Härkämäellä
tammikuun lopussa, on itse räjähdys tapahtunut samoihin aikoihin kun maassa vallitsi
Löydön varmistuskuvat otettiin löytöyönä ns. hiilikausi. Tällöin maanpäällä hallinnoivat
Hankasalmen observatoriossa Arto Oksasen mm. kaksimetriset tuhatjalkaiset ja valtavat
toimesta sekä seuraavana yönä Härkämäen sudenkorennot.
observatoriossa.
Kaikenkaikkiaan SN 2009Q on yksi kuudesta
Supernovan tyyppi määriteltiin NOT-teleskoo- suomalaisesta supernovalöydöstä. Härkäpin ALFOSC-kameran kuvista 12.2.2009. mäellä näistä on löydetty siis viisi ja yksi löyMittauksien perusteella saatiin määriteltyä döistä on Mikko Päivisen ja Petri Kehusmaan
supernovan tyyppi joka on Ia. Määrittämi- ansiota. He löysivät supernovan SN 2008im
seen osallistui Turun yliopiston ja Belfastin 26./27.12.2008.
kuninkaallisen yliopiston tutkijoita. SupernoHarri Haukka
va löydettiin Härkämäellä aivan räjähdyksen
alkuvaiheessa 31.1.2009. Spektrimittauksen
aikaan supernova oli kirkkaimmillaan.

Härkämäen observatoriolla löydettiin uusi
supernova 30/31.1.2009. Tämä supernova
sai tunnukseksi SN2009Q. Löytäjinä olivat
tälläkin kertaa Markku Nissinen ja Veli-Pekka
Hentunen.

Supernova SN 2009Q on merkattu kuvaan kahden mustan viivan avulla. Tämä supernova on viides joka on
löydetty Härkämäellä. Kuva © Härkämäen observatorio / Markku Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen.
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Warkauden Kassiopeia ry.:n jäsenlehti
Ad Astra
Warkauden Kassiopeia ry.
Härkämäentie 88
79480 Kangaslampi
http://adastra.kassiopeia.net

HÄRKÄMÄEN TÄHTITAIVAS
Tässä osiossa esitellään joitakin Härkämäellä otettuja mielenkiintoisia tähtitieteen harrastukseen liittyviä kuvia. Tällä kertaa esittelemme komeetta Lulinin ja Messier 51:n. Nämä ja
muut Härkämäellä otetut kuvat löytyvät yhdistyksen galleriasta (http://galleria.kassiopeia.
net). Koonnut: Harri Haukka.

Messier 51
Tämä galaksi lienee yksi kuvatuimmista syväntaivaan kohteista,
ellei jopa kuvatuin. Härkämäelläkin
kohdetta on kuvattu useita kertoja
ja hyvissä olosuhteissa sitä voi
havaita hyvin jopa 20 cm peili tms.
kaukoputkella. Oheinen kuva on
yksi ensimmäisistä galaksikuvista jotka on otettu observatorion
uudella Celestron kaukoputkella.
Kuva on otettu 25.2.2009

Messier 51. Kuva © THO / Veli-Pekka Hentunen, Harri Vilokki,
Tuomo Salmi ja Esa Heikkinen.

Komeetta C/2007 N3
(Lulin)
Lulinin ennustettiin kirkastuvan
jopa paljain silmin nähtäväksi ja
ainakin muutamien havaintoraporttien mukaan näin on kaynytkin.
Tosin jotta komeetan saattoi nähdä
paljainsilmin, piti havaintopaikan
olla todella hyvä ja pimeä.

Komeetta C/2007 N3 (Lulin). Kuva © THO / Veli-Pekka Hentunen,
Harri Vilokki, Tuomo Salmi ja Esa Heikkinen.

Härkämäellä komeettaa kuvattiin
aina kun sääolosuhteet antoivat
siihen mahdollisuuden. Tämä kuva
on otettu alkuillasta 25.2.2009
Härkämäen observatorion CCD
-kameralla. Kiikareilla katsottuna
komeetta näytti jokseenkin samanlaiselta kuin kuvassa.

