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ETU- JA TAKAKANSI
Etukansi
Cygnus on suurin vuosittainen tähtiharrastustapahtuma Suomessa. Vuonna
2008 Cygnus järjestetään jo 22. kerran ja
tällä kertaa isäntänä saa toimia Varkaus ja
paikallisena järjestäjänä Warkauden Kassiopeia. Cygnuksen logo on vuosien mittaan
tavalla tai toisella liittynyt joutseneen eikä
tänäkään vuonna poiketa tästä perinteestä.
Logo noudattaa hyvin perinteistä linjaa,
eli pohjalla on Joutsenen tähtikuvio jota
mukaillen on piirros joutsenesta. Warkautelaisen vivahteen logoon tuo W joka on
perinteinen osa monia varkautelaisia logoja
ja traditioita

Takakansi
Takakannessa on Puurtilaan alueen kartta
jossa on merkattu kaikki tärkeimmät Cyg1 nus-alueen paikat.

PÄÄKIRJOITUS
Cygnus 2008 on tätä kirjottaessa jo hyvin
lähellä. Enää on jäljellä vain jokunen viikko
vuoden suurimpaan tähtiharrastustapahtumaan ja monen tähtiharrastajan kesän
kohokohtaan.
Vuoden 2008 Cygnus on järjestyksessään
jo 22. ja sitten vuoden 1996 Taipalsaaren
Cygnuksen joutsen palaa jälleen ItäSuomeen, Varkauteen. Voisi varmaan
sanoa, että hyvä niin, koska sitten vuoden
1996 on itä-suomalainen tähtiharrastus
kokenut voimakkaan kasvun. Varsinkin
vuosituhannen vaihteen jälkeen
itä-suomalainen tähtiharrastus
on noussut maailmankartalle,
kirjaimellisesti.
Varkauden Cygnuksen paikallisena järjestäjänä toimii vuonna 2001 perustettu Warkauden
Kassiopeia ry ja sen aktiiviset talkoolaiset. Haluankin
jo tässä vaiheessa ilmaista kiitokset omasta ja
varmasti myös kaikkien
Varkauteen saapuvien
tähtiharrastajien puolesta kaikille niille jotka
ovat olleet tekemässä
ikimuistoista Cygnusta. Ilman talkoolaisia
Cygnusta ei voitaisi
järjestää.
Tämänkertainen Ad Astra
on jo nimensä puolesta “Extra” -numero. Tämä tarkoittaa
sitä, että lehden saavat kaikki
Cygnukselle saapuvat vieraat
sekä tietysti myös kaikki kassiopeialaiset. Lehden tarkoituksena
on toimia käsiohjelmana koko Cygnuksen ajan ja tämä lehti pitää sisällään kaiken tarvittavan tiedon

Varkauden Cygnuksesta. Tutustukaa siis
lehden sisältöön ennen Cygnusta ja sen
aikana.
Ad Astra 2/2008 ei ole kuitenkaan pelkästään
Cygnusta täynnä. Tästä pitävät huolen
lehden laadukkaat artikkelit, joista vastaavat lehden vakiokirjoittajat. Tällä kertaa tutkailemme mm. ESA:n astronauttivalintatilaisuutta ja sen antia harrastajan
näkökulmasta. Lisäksi allekirjoittaneen
toimesta luodaan lyhyt katsaus Phoenix
Mars -laskeutujan suomalaispanostukseen.
Sitten tähtiharrastajan kaupunkilomavinkki
kaikille “avaruusfriikeille”. Allekirjoittanut
pääsi lomailemaan Lontooseen toukokuun lopulla ja suosittelen paikkaa
kaikille tähtiharrastuksesta kiinnostuneille. Ehdottomia “must”
vierailukohteita ovat tiedemuseo, jossa on esillä mm.
Apollo 10:n komentooduuli,
sekä Greenwich. Molemmat tarjoavat ainakin pariksi päiväksi nähtävää.
Sitten lopuksi siirretään hieman katseita
jo tulevaan syksyyn
2008. Syksyn Ad Astra
3/2008 tulee olemaan jo
kymmenes Ad Astran numero. Tämän kunniaksi
teemme katsauksen
lehden lyhyeen historiaan ja muistelemme hieman muutenkin menneitä
Ad Astroja.
Harri Haukka
Päätoimittaja

Lontoon tiedemuseossa on paljon nähtävää
avaruusharrastajalle kuten mm. astronautin
avaruuspuku. Kuva © Harri Haukka.

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Kesällä on tehty paljon talkoohommia, talkoilla ylläpidetään yhdistyksemme taloutta.
Paljon kiitoksia talkoissa mukana olleille.

Sitten edellisen Ad Astran numeron puheenjohtajan palstan kirjoittamisen jälkeen
on tapahtunut paljon myönteisiä asioita
yhdistyksen kannalta. Pitkän pilvisen
jakson jälkeen pääsimme oikein kunnolla
havaintoja tekemään ja tulostakin syntyi,
kun Härkämäellä löydettiin jo toinen supernova, joka sai nimen SN2008bo. Paljon
muitakin havaintoja saatiin tehtyä sekä
näytöksiä pidettyä.

Kesän päätapahtuma Varkaudessa sekä
koko Suomessakin tähtiharrastajien keskuudessa on ehdottomasti jokavuotinen Cygnusleiri. Yhdistyksestä Cygnusta järjestämässä
on mukana paljon talkooporukkaa.
Osa Varkauden porukasta on käynyt aikaisemmilla leireillä, mutta suurelle osalle
tämä Cygnus on ensimmäinen kesäleiri.
Ohjelmatarjonta on leirillä runsasta. Tarjolla
on laadukkaita yleisöesitelmiä, työpajoja
sekä aktiiviporukan kokouksia, joihin kaikki
toki pääsevät mukaan kuuntelemaan ja
osallistumaan myös keskusteluun.

Tämä supernova 2008bo on harvinaisempaa
ja monella tavalla tutkimuksen kannalta
mielenkiintoisempaa tyyppiä, kuin edellinen
löydetty, SN2007ae. Supernovaa 2008bo
on tutkittu jopa VLA-radioteleskoopilla sekä
NASA:n Swift-satelliitilla.

Pienemmille osallistujille on varmasti leirin
vesirakettityöpaja ja rakettien lennätys todella mieluisaa puuhaa.

Nyt kesäkuun lopussa kirjoittaessani tätä
juttua SN2008bo on vielä Swiftin kohdelistalla havaittavana kohteena ja se on
edelleen näkyvissä ammattiteleskoopeilla
hyvin, toki se on jo himmentynyt hyvin
paljon löytökirkkaudestaan.

Lauantaina on jaostojen yhteispalaveri, jossa
käsitellään yleistä tähtiharrastusasiaa ja siinä
myös valitaan Ursan jaostotoimikuntaan
kaksi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle.

Kävimme Veli-Pekan kanssa Tuorlan
observatoriossa esitelmämatkalla
kesäkuun alussa. Paljon kiitoksia vieraanvaraisuudesta. Oli todella hienoa
päästä tutustumaan observatorioon sekä
nähdä myös Yrjö Väisälän rakentamia
laitteita siellä.

Lauantaina pitää maailmankuulu eksoplaneettatutkija Gregory Laughlin yleisöesitelmän, joka varmasti tulee olemaan erittäin
mielenkiintoinen, sitä kannattaa kyllä tulla
kuuntelemaan.
Muistetaan leirillä, että tapahtuman on
tarkoitus olla rentouttava tapahtuma,
jossa stressi on kaukana. Leirillä tavataan
kiireettömässä ilmapiirissä muita tähtiharrastajia ja tähtitieteen ammattilaisia
lomatunnelmissa.

Paljon kiitoksia myös Mika Aarniolle tutustumisretkestä Iso-Heikkilän tähtitorniin.
Tähtitornin sisällä oli mielestäni vielä hyvin aistittavissa se innostus, tarmo sekä
ammattitaito, jolla Yrjö Väisälä havaintojaan
teki. Iso-Heikkilän tähtitorni on todella merkittävä paikka suomalaisen tähtitieteen
historian kannalta.
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Tämä Ad Astran mukana tulee Cygnuspaketti, johon kannattaa tutustua jo ennakkoon.
Markku Nissinen
Warkauden Kassiopeia ry.

EUROOPPA HAKEE ASTRONAUTTEJA

Jos sitten kuitenkin...
Jos ihme tapahtuisi ja suomalainen pääsisi
ESA:n astronauttikokelaaksi, niin mitä sitten
kokelaalla olisi edessään. No se asia kävi
selväksi tiedotustilaisuudessa, että ainakin
päätä testataan hyvin ahkerasti. Psyykkeen
pitää olla kunnossa, muuten astronautin
ura tyssää heti kättelyssä. Yllättävää on
kuitenkin se, etteivät fyysiset vaatimukset
ole niin suuret kuin voisi etukäteen luulla.
Todennäköisesti itse koulutus pitää huolen
siitä, että kunto kohenee, jos se on päässyt
rapistumaan.

Euroopan avaruusjärjestö ESA (European
Space Agency) järjesti tiedotustilaisuuden
Helsingissä 21.5. koskien alkamaisilla
olevaa astronauttihakua. Allekirjoittanut
hiipi myös paikalle kuulostelemaan mistä
oikein oli kyse.

Suomalainen astronautti?
Suomi ei kuulu ESA:n miehitettyjen lentojen
ohjelmaan. Onkin siis aiheellista kysyä,
kuinka on mahdollista, että suomalainen
voisi tulla valituksi astronautiksi, varsinkin
ESA:n toimesta? Tämä kysymys oli varmaan monen mielessä, kun ESA jopa
hieman yllättäen, ilmoitti järjestävänsä
astronauttihausta tiedotustilaisuuden Helsingissä.

Milloin sitten lentelemään kohden tähtitaivasta? ESA lupailee, että jokainen
astronauttikoulutuksen läpäissyt pääsee
lennolle. Tämä on lohdullinen tieto jo
sinäänsä, koska USA:ssa astronautit eivät välttämättä pääse koskaan lennolle.
Realistista on kuitenkin lähteä siitä, että
menee noin 5-10 vuotta valmistumisesta
siihen hetkeen, kun istuu raketin nokalla
valmiina lähtöön. Kun itse koulutus kestää
noin 3,5 vuotta, niin saattaa vierähtää jopa
vuosikymmen ennen kuin koulutukseen
astuva astronauttikokelas kokee painottomuuden hurman avaruudessa. Toki ennen tätä voi sattua ties mitä, minkä vuoksi
avaruuslento myöhästyy tai jopa peruntuu
lopullisesti.

No, onko suomalaisella mahdollisuus
päästä eurooppalaiseksi astronautiksi?
Jos ESA:n tiedotteita on uskominen, niin
vastaus on “kyllä on”. ESA on ilmoittanut
hakevansa neljää astronauttikokelasta
vuonna 2009 alkavaan koulutukseen, ja
että tällä kertaa halutaan euroopan parhaat
hakijat samalle viivalle riippumatta, mistä
maasta on kotoisin.
Yksi asia on kuitenkin unohtunut astronauttivalintakeskustelussa lähes tyystin. Nimittäin
se tosiasia, että Suomi ei kuulu ESA:n
miehitettyjen lentojen ohjelmaan. Toisin
kuin mm. Ruotsi. Tämän vähän esillä
olleen seikan vuoksi onkin valitettavasti
todettava, että taitaa astronauttius jäädä
tälläkin kertaa haaveeksi suomalaisille. On
nimittäin vaikeaa kuvitella, että suomalainen
astronautti koulutettaisiin muiden maiden
maksaessa koko lystin.
Kuvassa olevaa metallilaatikkoa pidemmälle ei taida
suomalaisen astronautin ura edetä, valitettavasti.
Kuva © Harri Haukka. Taustakuva © NASA.

Harri Haukka
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PHOENIX - SUOMALAISET MARSISSA
Ilmatieteen laitos on suunnannut katseensa
vuosikymmeniä Maan lisäksi myös muita
taivaankappaleita kohden. Ensimmäinen
yritys valloittaa punainen planeetta tehtiin
yhdessä Neuvostoliitton kanssa vuonna
1986, kun Ilmatieteen laitos osallistui
Phobos-1 Mars -luotain hankkeeseen
ASPERA, DION ja LIMA-D instrumenttien
voimin. Kesti kuitenkin yli 20 vuotta ennen kuin
ensimmäinen laite saatiin toimivana Marsin
pinnalle. Phoenixin mukana Marsiin lensi
Vaisalan anturiteknologiaan pohjautuva,
Ilmatieteen laitoksen suunnittelema sekä
rakentama paineinstrumentti.

Phoenix-laskeutuja laskeutui onnistuneesti Marsiin

mittalaitteeksi. Tämän myötä voidaankin
todeta, että jälleen kerran suomalaiset
avaruusinsinöörit ovat osoittaneet muulle
maailmalle ammattitaitonsa.

Pieni on kaunista
Lähes tulokoon kaikki tietävät, että laitteiden
vieminen avaruuteen on kallista. Phoenix:n
viralliseksi budjetiksi on ilmoitettu noin
420 miljoonaa USA:n dollaria, mutta
todellisuudessa summa lienee jonkin verran
suurempi dollarin huonon kurssikehityksen
myötä. Yksi osa kustannuksista koostuu
itse laskeutujan ja sen instrumenttien
massoista. Laitteiden massojen, ja siten
myös kokojen, minimointi onkin yksi
tärkeimmistä seikoista kun instrumentteja
suunnitellaan. Ilmatieteen laitos on onnistunut
tässä instrumenttien minimointityössä
erinomaisesti. Viimeisimpänä esimerkkinä
on juuri Phoenix:n mukana lentävä paineinstrumentti.

Paineet suomalaisilla
Phoenix on tärkeä avaruuslento Ilmatieteen
laitokselle. Onhan kyseessä ensimmäinen
Ilmatieteen laitoksen meteorologinen
instrumentti Marsissa, joka tuottaa
huippuluokkaista, lähes reaaliaikaista,
painedataa Marsin pohjoiselta alueelta. Lisäksi kahden epäonnisen Mars
-mission jälkeen Ilmatieteen laitoksen
paineinstrumentti todisti erinomaisuutensa
toisen taivaankappaleen paineenmittauksessa. Edellinen menestys koettiin vuonna 2005, kun Huygens laskeutui Saturnuksen Titan -kuuhun ja Ilmatieteen
laitoksen instrumentti mittasi hyvällä
tarkkuudella Titanin paineprofiilin. Jo
ensimmäisten viikkojen aikana Phoenix:n
paineinstrumentti on todettu jopa ennakkoodotuksia herkemmäksi ja tarkemmaksi

1980 -luvun alussa Marsissa olleen Viking
1:n -laskeutujan paineenmittauslaitteisto
painoi noin puoli kiloa. Sen sijaan Phoenix:n
mukana oleva Ilmatieteen laitoksen vas5

maanantaina 26. toukokuuta noin klo 02.53 Suomen aikaa Kuva © NASA/JPL/UA/Lockheed Martin.

taavia mittauksia tekevä instrumentti
painaa noin 30 grammaa. Toisin sanoen
”painonpudotusta” on tullut noin 470
grammaa. Jos muistetaan vertaus, että ”yhden kilogramman toimittaminen
avaruuteen maksaa noin yksi mijoonaa
dollaria”, niin voidaan sanoa, että Phoenix:n
paineistrumentin toimittaminen avaruuteen
oli 470 000 dollaria halvempaa kuin Viking
1:n tapauksessa.

daan anturipäille elektroniikkalaatikon
kyljessä olevan sisäänottoreiän kautta.

Jatkoa seuraa
Phoenix:n paineinstrumentti ei ole ainutkertainen. Ilmatieteen laitos on jo toimittanut
vastaavanlaisen instrumentin seuraavaan
NASA:n suureen Mars-mönkijään eli
MSL:ään, joka on tarkoitus laukaista
kohden punaista planeettaa vuonna 2009.
Myös Ilmatieteen laitoksen oma Mars
-laskeutuja, MetNet, tulee sisältämään
paineinstrumentin.

Phoenix:n paineinstrumentti painaa siis vain
noin 30 grammaa. Instrumentin strategiset
mitat ovat 55 x 45 x 20 millimetriä. Suljetun
kuoren sisällä sijaitsee suomalaisen Vaisala Oyj:n kehittämät paineanturipäät,
joiden avulla painetta mitataan. Marsin
kaasukehän paine tuodaan anturinpäille
pienen reiän ja siihen liitetyn putken
avulla.
Paineinstrumentti on osa Phoenix luotaimen kanadalaista sääasemaa, jonka tarkoituksena on mitata laskeutumisalueen
lämpötilaa, tuulennopeutta, kaasukehän
optista syvyyttä sekä siis myös painetta.
Ilmatieteen laitoksen paineinstumentti
on sijoitettu laskeutujan kannella olevan
elektroniikkalaatikon sisälle. Paine tuo-

Ilmatieteen laitoksen paineinstrumentilla
tulee siis olemaan erittäin hieno tulevaisuus ja on erittäin todennäköistä, että
Phoenix:n, MSL:n ja MetNet:n lisäksi
suomalaista paineenmittausteknologiaa
tullaan näkemään muissakin Marsiin
suuntautuvissa laskeutujissa. Jäämme
siis mielenkiinnolla odottamaan, mitä
tulevaisuus tuo tullessaan.

Harri Haukka
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MARS KIEMURTELI TAIVAALLA TALVELLA 2007
- 2008

taustatähtiin nähden näyttäisi muuttavan
suuntaa, välistä vasemmalle välistä
oikealle.
Havainnoinnin tarkentuessa episykliteoriaa
kehiteltiin lisäämällä uusia kiemuroita
planeettojen ratoihin. Vasta 1600-luvulla ne
voitiin hylätä, kun selvisi, että Maa ei ollut
kaiken keskipiste.

Antiikin aikaan Maan luultiin olevan kaiken
keskipiste, jota muut taivaankappaleet
kiersivät. Huomattiin kuitenkin, että
planeettojen kirkkaus vaihteli. Joskus
ne olivat himmeitä pieniä pisteitä, joskus
ne näyttivät kirkkailta ja niiden koko
kasvoi. Jos muut taivaankappaleet
kiertäisivät Maata pitkin ympyräratoja,
eivät niiden kirkkaudet ja koot vaihtelisi.
Tämän ongelman ratkaisuksi keksittiin
episykliteoria. Siinä planeetan liike tapahtui
ikään kuin kahta ympyrärataa seuraillen.
Toinen liike tapahtui pitkin maakeskeistä
ympyrää, deferenttiä. Planeetta luultiin
kulkevan pitkin pienempää ympyrärataa,
episykliä. Episyklin keskipisteen kuviteltiin
kulkevan pitkin deferenttiä. Näin planeetta
näyttäisi kulkevan vuoroin lähemmäksi ja
vuoroin etäämmälle Maasta. Tällöin sen
kirkkaus ja koko vaihtelisivat.
Myös planeetan
kulkusuunta

Eipä ollut ihme, että Marsin liike taivaalla
ihmetytti katselijoita. Planeetat liikkuvat
Auringon ympäri samaan suuntaan ja
näyttävät vaeltavan taustatähtien suhteen
oikealta vasemmalle. Välistä Mars kuitenkin
näyttää kulkevan vasemmalta oikealle. Ilmiö
joutuu Maan suuremmasta nopeudesta
Auringon ympäri. Maa ohittaa Marsin.
Tähtitaivaan mittakaavassa Mars on
lähellä Maata ja me vertaamme sen reittiä
taustatähtiin, jotka näyttävät pysyvän
paikallaan suuresta etäisyydestä johtuen.
Näin Mars näyttää kulkevan väärään
suuntaan muutaman kuukauden ajan. Elosyyskuussa
Mars näytti
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Kuva © NASA/JPL

olevan Härän tähdistössä. Lokakuussa ja
marraskuun alkupuolella se liikkui edelleen
vasemmalle Kaksosten tähdistössä.
Marraskuun puolessa välissä se näytti
lopettavan etenemisen vasemmalle ja
pysähtyi. Sitten alkoi vaellus oikealle
takaisin Härkään hieman ylempää reittiä
kulkien. Ajomiehen ja Härän rajamailla
Mars muutti kulkusuunnan taas vasemmalle
helmikuun lopulla. Se palasi Kaksosiin
lähes samaa rataa kuin sieltä tulikin.
Radan pystysuunnassa tapahtui pieni
liike alaspäin. Pystysuuntainen liike johtuu
hieman eritasoissa olevista Maan ja Marsin
radoista.

se on noin 56 miljoonan kilometrin päässä
ja kaukaisimmillaan noin 400 miljoonan
kilometrin etäisyydellä Maasta. Lähellä
ollessaan se on kaksi kertaa niin kirkas
kuin kirkkain tähti Sirius. Sen löytäminen
taivaalta on silloin helppoa kirkkauden
ja punertavan värin vuoksi. Kaukana
ollessaan Mars on hyvin himmeä punertava
piste ja vaikeasti löydettävissä.
Viime talvena Mars näkyi hyvin. Se oli
jouluaattona oppositiossa eli juuri toisella
puolella Maata kuin Aurinko. Silloin se näkyi
16” suuruisena. Vuonna 2003 elokuun 28
päivänä Mars oli perihelioppositiossa, jolloin
se näkyi 25” suuruisena. Ero johtuu Marsin
soikeasta radasta. Mikäli oppositiovaihe
sattuu samaan aikaan, kun Mars on
lähinnä Maata, näkyy Mars 25” suuruisena
(periheli). Jos välimatka Maahan on suu-

Mars kiertää Aurinkoa ulommalla radalla
kuin Maa. Sen rata Auringon ympäri on
soikea. Näistä seikoista johtuen Marsin
etäisyys Maasta vaihtelee. Lähimmillään

9

rimmillaan, näkyy Mars 14” suuruisena
(apheli). Seuraava oppositio on 29.1.2010
ja perihelioppositio 27.7.2018.
Mars on kallellaan ratatasoonsa nähden
saman verran kuin Maapallo. Kaltevuus on
noin 23 astetta. Siksi sillä on samanlaiset
vuodenajat kuin Maalla. Navoilla olevat
jäätiköt lähes sulavat kesän aikaan ja
jäätyvät uudelleen talven aikana. Marsin
vuoden pituus on lähes kaksi kertaa pitempi
kuin Maan vuosi. Vuorokausi on lähes
samanmittainen kuin Maan vuorokausi.
Marsin akselin kaltevuuden epäillään
heiluvan 10 ja 25 asteen välillä Kaltevuuden muuttuminen vaikuttaa Marsin
napajäätiköiden kokoon. Kallistuminen
tapahtuu ihmisen ikään nähden hitaasti,
ehkä 100 000 vuoden välein.

Marsia kiertää kaksi kuuta, jotka ovat
ilmeisesti kaapattuja asteroideja. Ne ovat
hiilipitoisia tummia epämääräisen muotoisia
möhkäleitä. Phobos on mitoiltaan 27x21x19
km ja Deimos 15x12x11 km. Ne löysi Hall
vuonna 1877. Niiden tiheys on noin 2g/
cm³.
Marsin mittatietoja: halkaisija 6790 km,
tiheys 3,9g/cm3 , massa 0,107 kertaa Maan
massa, painovoima 0,38 kertaa Maan
painovoima, ratanopeus 24,1 km/s, etäisyys
Auringosta 1,524 AU (1 AU = 150 milj. km),
kiertoaika 1,8808 vuotta, pyörähdysaika 24
h 37 min 23 s.
Hannu Aartolahti

Marsin pinnalla näyttää hyvinkin “maamaiselta”. Kuva © NASA/JPL
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Cygnus 2008
Vuonna 2008 joutsen liitelee jo 22. kerran ja vihdoin pitkän tauon jälkeen kohden ItäSuomea. Varkaus ja paikallinen tähtiharrastusyhdistys Warkauden Kassiopeia saavatkin
kunnian järjestää perinteisen tähtiharrastajien kesätapahtuman, Cygnuksen, yhdessä tähtitieteellinen yhdistys Ursan kanssa. Varkauden Cygnuksen erikoisvieraana on amerikkalainen
eksoplaneettatutkija Gregory Laughlin, joka toimii astronomian ja astrofysiikan professorina
UC Santa Cruzissa. Laughin on tullut suomalaisille tutuksi hänen ylläpitämiensä Transitsearch ja Systemic -sivustojen kautta. Tämä Cygnus-liite on suurelta osin samanlainen kuin
Ursa Minorissa oleva. Joitakin päivityksiä ja muokkauksia on tehty.

Monipuolista ohjelmaa

ohjelmaa, joka tarjoaa takuulla kiinnostavia
esitelmiä aina myrskyjen tyrskyistä eksoplaneettoihin. Esitelmien lisäksi Cygnus-vierailla on mahdollisuus vaikka testata
voimiaan kirkkoveneen soutamisessa
tai kiertää tähtiharrastusaiheista luontopolkua. Ei pidä myöskään unohtaa lauantaiillan mielenkiintoista ohjelmaa.

Cygnuksen kävijämäärä on kasvanut
tasaisesti ja viime vuosina osallistujia on
ollut noin 150 henkilöä. Monille Cygnuksesta
onkin muodostunut perinteinen tapa
viettää kesälomaa harrastuksen
parissa sekä tavata vanhoja
tähtiharrastus kavereita,
joiden kanssa vaihtaa ajatuksia iltanuotiolla tai
saunan lauteilla. Ei pidä
myöskään unohtaa,
pääasiassa Ursan jaostojen
järjestämää
laadukasta

Tapahtumapaikka
Puurtilan seurakuntakoti sijaitsee aivan Varkauden kaupungin keskustan
tuntumassa kauniin järven rannalla. Matkaa
Varkauden keskusliikenneasemalta on
noin kuusi kilometriä. Lähimmät
kaupat sijaitsevat noin kolmen
kilometrin päässä.

Päärakennus
Puurtilassa on runsaasti tilaa mm.
sisämajoittumiseen sekä erilaisten
kokouksien ja esitelmien pitoon.
Huoneet ovat yhden, kahden, neljän
ja kuuden hengen huoneita. Vuodepaikkoja on yhteensä 43 kappaletta.
Päärakennuksessa sijaitsee alueen
saunoista toinen joka lämmitetään torstai-, perjantai- ja lauantai-iltoina. Lisäksi
päärakennuksessa on WC:t ja muut
peseytymistilat. Päärakennuksessa on iso
sali, jossa suurin osa esitelmistä pidetään.
Samainen sali toimii myös ruokailutilana.
11
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Rantasauna

Liikenneyhteydet

Alueen toinen sauna sijaitsee aivan rannan
tuntumassa ja se lämpiää torstaina, perjantaina ja lauantaina. Rantasaunan uintipaikka on avoinna koko tapahtuman ajan.
Vesi on todella puhdasta.

Varkaus sijaitsee kätevästi kahden Suomea
halkovan valtatien, 5 ja 23, risteyksessä.
Etelästä: Viitostieltä ajetaan aina Warkauden Portin
liittymään saakka noin 3 km Varkauden keskustan
ohi. Noustaan rampilta ylös ja käännytään oikealle,
noin 100 m päässä on liikenneympyrä, josta
ajetaan suoraan eteenpäin. Ajetaan noin 2,5 km
’Kiertotietä’ (tien nimi!), aivan tien lopussa on jyrkkä mutka vasemmalle, jonka jälkeen tullaan heti
tien STOP-risteykseen. Huom! Mutkan kohdalla
oikealla on teollisuusalue. Risteyksessä on vasemmalla automaattibensa-asema ja oikealla pieni
hautausmaa. Käännytään oikealle ja ajetaan noin
800 m ’Savontietä’ ja tullaan risteykseen, jossa
opaste on ’Puurtila’ vasemmalle, käännytään tästä siis vasemmalle ’Riittulanmäentielle’. Ajetaan
korkean melko pitkän Puurtilan sillan kautta noin 2
km ja tullaan Puurtilan leirikeskuksen tienliittymään
jossa lukee Puurtilan seurakuntakoti. Käännytään
vasemmalle hiekkapintaiselle ’Murhilahdentielle’,
ja ajetaan vielä noin 1 km, sitten ollaankin Puurtilan
leirikeskuksen liittymässä.

Grillauspaikka
Cygnuksella on paikka, jossa voi paistaa
makkaraa sekä muuta grilliruokaa.

Telttailualue
Telttailualueita on rantasaunan takana
oleva tasainen alue sekä tilan päärakennuksen takana oleva nurmikko. Telttamajoituspaikkoja on piha-alueella noin 20
teltalle.

Urheilualueet

Pohjoisesta: Viitostieltä noustaan Warkauden
Portin rampilta ylös ja käännytään liikenneympyrän
kautta vasemmalle ’Kiertotielle’. Jatketaan kuten
etelästä tultaessa.

Koska lentopallo kuuluu oleellisena osana Cygnusta, on seurakuntakodin läheisyydessä sijaitsevan Puurtilan koulun
pallokenttä cygnuslaisten käytössä. Lisäksi
seurakuntakodilla on mahdollisuus pelata
kaikenlaisia pihapelejä kuten mm. mölkkyä
ja petangia.

Lännestä: Tullaan valtatietä 23 pitkin, ajetaan
ABC-Varkauden ohi ja siitä noin 200 m viitostien
liittymään. Käännytään vasemmalle ja ramppia
pitkin alas KUOPION suuntaan nelikaistaiselle
viitostielle Huom! Noin 100 m aikaisemmin
käännytään Mikkeliin myös vasemmalle menevää
ramppia pitkin. Älä käänny vielä tästä! Ajetaan
viitostietä eteenpäin aina Warkauden Portin
liittymään asti noin 3 km. Sitten ajetaan kuten
etelästä tulevat.

Härkämäen observatorio
Warkauden Kassiopeian omistama ja
ylläpitämä Härkämäen observatorio
sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Cygnus-alueelta. Ajoaika on noin 40 minuuttia
suuntaansa. Härkämäellä on mahdollisuus
vierailla koko Cygnuksen ajan, mutta
varsinaisen esittelyajankohdat ovat
torstaina ja sunnuntaina iltapäivänä. Ajoohjeet Härkämäelle löytyvät Cygnuksen
infopisteestä.
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Idästä: Tullaan valtatietä 23 Varkauden rajalle,
joka on noin 7 km ennen Varkauden keskustaa.
Kaupungin rajalla on silta ja sen jälkeen noin
200 m päässä on tienristeys, josta käännytään
oikealle Puurtilaan Risteyksessä on tienviitta
’Puurtila 5’. Ajetaan tätä ’Kopolanvirrantietä’ pitkin
aina Puurtilan kylälle asti noin 5 km. Ajetaan
Puurtilan koulun ohi, joka jää vasemmalle. Pian
koulun jälkeen tulee leirikeskuksen tienristeys
ja siinä opaste Puurtilan seurakuntakoti. Ajetaan
tätä ’Murhilahdentietä’ noin 1 km ja ollaankin
leirikeskuksen liittymässä.

Karttahaut ja GPS

kylpylähotelli Kuntoranta jossa on runsaasti
sisämajoituspaikkoja.

Karttahakuihin voi käyttää osoitetta
Murhilahdentie 94, 78310 Varkaus

Leirintä

Tapahtumapaikan karkeat GPS -koordinaatit
ovat: Lat: 62.345 N; Long: 27.902 E.

Telttailualue sijaitsee aivan seurakuntakodin
lähimaastossa. Telttapaikkoja on ainakin 20
ja tarvittaessa niitä saadaan järjestettyä
lisää. Teltta-alueita on kaksi: ensimmäinen
sijaitsee päärakennuksen takana ja toinen
rantasaunan takana sijaitsevalla tiellä.
Muihin paikkoihin majoittumisesta pitää
tiedustella järjestäjiltä Seurakuntakodin
vieressä on parkkipaikka, jonka yhteydessä
on sähköpisteitä 10 kappaletta. Telttailijatkin
voivat ottaa sähköä. Tällöin telttapaikan hinta
on sama kuin asuntoautolle tai -vaunulle.
WC:t sijaitsevat päärakennuksessa ja ovat
kaikkien, myös telttamajoittujien, käytössä.
Lisäksi päärakennuksen suihkutilat ovat
telttailijoille ja matkailuautopaikoilla oleville
käytössä veloituksetta.

Ruokailu
Järjestetty ruokailu
Ruokailut järjestetään tapahtumapaikalla
pääsalissa. Järjestettyyn ruokailuun on
ennakkoilmoittautuminen, mutta ruokalippuja voi halutessa kysellä vielä tapahtumapaikaltakin.

Omatoiminen ruoanlaitto
Omatoimisille ruokailijoiden käytössä on
ruokailukatos, jossa kahvin- ja vedenkeitin,
jääkaappi ja mikroaaltouuni.

Ohjelma

Kahvit

Cygnus on perinteisesti ollut Ursan jaostojen
tapahtuma. Ohjelmarunko koostuukin
jaostotapaamisista ja muusta jaostoohjelmasta. Niinpä perinteiset kokoukset
suunnataan nyt entistä vahvemmin jaostojen
aktiivijoukolle ja muut ohjelmanumerot
laajemmalle kuulijakunnalle. Jaostojen
järjestämän ohjelman lisäksi Cygnuksen
ohjelma tulee sisältämään erilaisia työpajoja,
pienesitelmiä sekä diaesityksiä yms.

Ruokailukatoksessa on saatavilla kahvia
päiväaikaan omakustannushinnalla, noin
0,50 €/kuppi.

Iltapalapuffetti
Warkauden Kassiopeian puffetista voi
ostaa iltapalaa, lettuja, kahvia, virvokkeita,
ja makeisia sekä makkaraa nuotiolla paistettavaksi kello 18 jälkeen.

Tapahtuman ajan on esillä myös harrastustavaran kirpputori, jonne kukin voi tuoda
vanhoja tarvikkeitansa myyntiin. Kierrätä
siis käyttökelpoista harrastustavaraa!

Sisämajoitus
Puurtilan seurakuntakodilla on runsaasti
sisämajoitustilaa. Vuodepaikkoja on 43 ja
huoneiden koot vaihtelevat yhden hengen
huoneista kuuden hengen huoneisiin.
Puurtilan seurakuntakodin läheisyydessä,
noin kolmen kilomerin päässä, sijaitsee

Katso ohjelma kokoinaisuudessaan
seuraavalta aukeamalta.
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Huom! Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.







 


 











 
 














 
 



 
 




































GREGORY LAUGHLIN
Gregory Laughlin valmistui astronomian ja astrofysiikan tohtoriksi
Science Foundation / Japan Society for the Promotion of Science) tutkijana To
Berkeleyssä. Vuosina 1999-2001 hän työskenteli NASA:ssa pla
Santa Cruz -yliopistoon vuonna 2001. Vuonna 2004 hän vastaan
Laughlinin tutkimusalueet ovat numeerinen simulaatio ja datan
karakterisointi sekä hydrodynaaminen simulointi.









 



 



 






































 



 















vuonna 1994 UC Santa Cruz -yliopistosta. Hän on toiminut mm. NSF/JSPS (National Science
kiossa ja ”postdocina” (vastavalmistunut tohtori) Michiganin yliopistossa ja Californian yliopistossa,
neettatutkijana Ames Research Centerissä Mountain Viewissä, Californiassa. Laughlin siirtyi UC
otti NSF CAREER -palkinnon ja professoriksi hänet nimettiin vuonna 2007.
mallintaminen. Tämän hetkiset kiinnostuksen kohteet ovat mm. eksoplaneettojen löytäminen ja
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Excursiot

Lentopalloa sekä pelejä ja leikkejä

Koska Cygnus järjestetään Varkaudessa,
on luonnollista, että Cygnus-vieraat voivat vierailla Warkauden Kassiopeian ylläpitämällä Härkämäen observatoriolla.
Härkämäen excursiot ajoittuvat torstain
aamupäivälle ja sunnuntain iltapäivälle.
Eli Härkämäellä on mahdollista pistäytyä
joko Cygnukselle mennessä tai sieltä pois
lähtiessä. On myös mahdollista vierailla
Härkämäellä muinakin ajankohtina, mutta
tällöin asiasta on hyvä sopia Warkauden
Kassiopeian Cygnus-tiimin kanssa.

Perinteinen lentopallokisa käydään lauantaina alkuillasta klo 18-20. Lentopalloa
pelataan Puurtilan koulun kentällä noin
kilometrin päässä leirikeskuksesta. Jaostot
ja/tai yhdistykset kootkaa joukkueita, jotta
saadaan pienimuotoinen turnaus aikaiseksi.
Kentällä on mahdollisuus pelailla myös
petankkia ja mölkkyä, lentopalloturnauksen
lomassa. Pentakkikuulat ja mölkkypeli ovat
käytössä myös Puurtilan leirikeskuksen
piha-alueella. Ne saa pyydettäessä tapahtuman infopisteestä. Perheiden pienimmille
on pihassa leikkialue, jossa on mm. keinuja
ja hiekkaleikkipaikka.

Muu ohjelma ja aktiviteetit
Soutumahdollisuudet ja ryhmien
kirkkovenekilpa

Luontopolku

Leirikeskuksen rannassa on käytössä
kuusi kahden hengen kanoottia, kaksi
soutuvenettä ja yksi 15-paikkainen kirkkovene.

Puurtilan leirikeskuksen rannasta lähtee
vajan kilometrin mittainen luontopolku, joka
kiertää Saimaan syväväylään kuuluvan
Pussilantaipaleen kanavan kautta takaisin
leirikeskuksen pihalle. Polulla on luontoja avaruusaiheisia rastitehtäviä torstaista
lauantai-iltaan. Rastitehtäviin oikeiden
vastanneiden kesken arvotaan mukavat
palkinnot. Luvassa on monia mielenkiintoisia
rastitehtäviä ainakin biologiasta, fysiikasta,
kemiasta ja tähtitieteestä.

Tapahtuman aikana voidaan järjestää
leikkimielinen kirkkovenesoutukilpailu
ottamalla aika sovitun soutulenkin kiertämisestä, lenkin pituus noin 500 metriä.
Jaostot ja yhdistykset voivat koota
oman joukkueen. Joukkueessa saa olla
maksimissaan 14 soutajaa ja perämies
- perämies on pakollinen! Siis kootkaa
ainakin kaksi joukkuetta kisaa varten! Kisa
käydään lauantain iltatapahtuman yhteydessä. Kirkkoveneellä voi toki soudella
tapahtuman aikana ilman kilpailupakkoakin.

Saunat
Alueella on kaksi saunaa. Toinen päärakennuksessa ja toinen rannalla Päärakennuksen alakerrassa oleva perhesauna
sekä rantasauna lämpiävät torstai-, perjantai- ja lauantai-iltoina. Saunat ovat
maksuttomia. Perhesaunavarauksia voi
tiedustella info-pisteestä. Seurakuntakodin
rannassa on veloituksetta käytössä kuusi
kahden hengen kanoottia, kaksi soutuvenettä ja yksi kirkkovene.

Rantaongintaa
Leirikeskuksen rannasta voi onkia perjantaija lauantai-iltoina. Ongintavälineet on
järjestetty paikalle. Suurimman kalan onkinut palkitaan.
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Rantasaunan vuorot:
Naisten vuorot: Torstaina ja lauantaina klo
17-19 ja perjantaina klo 19-21.
Miesten vuorot: Torstaina ja lauantaina klo
19-21 ja perjantaina klo 17-19.
Päärakennuksen saunavuorot:
Päärakennuksessa on perhesauna käytössä torstaista ja perjantaina klo 16-21 ja
lauantaina klo 17-21. Perhesauna on
maksuton. Yksi saunavuoro on tunnin mittainen. Päärakennuksen saunaa voidaan
varata tarvittaessa myös muillekkin kuin
perheille.

Pajat
Varkauden Cygnuksella ovat seuraavat
pajat (koko ajan ellei toisin mainita):
Torstaina:
- Vesirakettityöpaja
- Kaukoputkipaja
- Miten teet havaintoja paja, klo 21.30 22.30
- Matematiikka ja tietotekniikka -jaoston
Celestia työpaja, klo 22.30 alkaen
Perjantaina:
- Vesirakettityöpaja, klo 16 asti
- Fotometriatyöpaja, klo 19 - 21
- Kaukoputkipaja
Lauantaina:
- Kaukoputkipaja
- UMi:n kirjoittajatyöpaja, klo 18 - 21
Sunnuntaina:
- Kaukoputkipaja
Ohessa on lyhyet kuvaukset muutamista
Cygnuksella olevista pajoista. Pajoissa
viihtyy niin nuoret kuin varttuneemmatkin
tähtiharrastajat.
18

Kaukoputkipaja
Rakentelupajassa on tarkoitus rakentaa
ylipitkä lipputankorefraktori mallia ”Hevelius”. Refraktoriin tulisi kromaattien pitkäpolttovälinen linssi, pitkä putkirakenne ja
putken ripustusjalustana toimisi masto,
lipputanko tai puunoksa. Putkella voitaisiin
havainnollistaa kaukoputkihistoriaa ja 1600luvun havaintotekniikkaa. Pajassa voidaan
viikonlopun aikana korjata, ”tuunata”
tai parannella myös muita havaintovälineitä Aikomuksena on järjestää demoja
ostokaukoputken parantelusta. Nyt tuunaus-kohteena olisi kaupallinen perusDobson. Aiheesta on myös tarkoitus laatia
laajempi yhtenäinen esitys Ursan sivuille.
Vetäjänä Hannu Määttänen.

Celestia-työpaja

Fotometria-työpaja

Torstai-iltana pidetään Celestia-työpaja,
jonka yhteydessä esitellään Celestiaavaruussimulaatio-ohjelman käyttöä ja
opetetaan tarvittaessa tietokoneen ääressä
kädestä pitäen, miten ohjelmalla pystytään
esittelemään aurinkokunnan näkymiä
yleisölle. Vetäjänä toimii Mikko Suominen.

Nykyään harrastajat voivat osallistua tähtitieteellisiin havaintokampanjoihin monin eri
tavoin. Ennen kuin tähtiharrastaja voi tehdä
tieteellisiä havaintoja, on hänen opittava
fotometrian perusteet. Nyt Cygnuksella on
ensimmäistä kertaa mahdollisuus paneutua
fotometrian saloihin pajan muodossa. Pajassa tehdään pieniä opastettuja harjoituksia käyttäen hyväksi valmiiksi otettuja
CCD -kuvia. Vetäjänä Arto Oksanen.

Miten teet havaintoja -paja
Keskusteleva ja kysymys-vastaus
-tyyppinen työpaja, jossa ei paneuduta
syvällisesti erilaisten havaintokohteiden
erikoishavainto-ohjelmiin, vaan käsitellään enemmän havaintojen teon perusedellytyksiä. Vetäjänä toimii Veikko
Mäkelä.

Vesirakettipaja
Vesirakettipajassa rakennellaan turvallisia
vesiraketteja kokeneiden rakettiharrastajien
opastuksella. Valmiita raketteja testataan
perjantaina vesirakettinäytöksen yhteydessä. Järjestäjänä Pollux.
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Ohjelmien lisätietoja

Esitelmä ilmakehän valoilmiöistä

Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot
-jaosto

Jari Piikki kertoo esitelmässään sanoin ja
kuvin monipuolisista taivaan valoilmiöistä.
Monestikaan näistä hienoista ilmiöistä
ei tiedetä kovinkaan paljon kansan keskuudessa. Nyt on mahdollisuus tutustua
niihin tarkemmin.

Jaoston ohjelma Cygnuksella jakautuu
kolmeen osaan.
Tähdenpeittoja on havaittu Suomessa
jo 63 vuoden ajan. Nykyiset havaitsijat
pohtinevat, milloin havainnot aloitettiin,
miten havaitsijat saivat tietoja peittyvistä
tähdistä, mitä havaintotuloksille tehtiin ja
mitä mielenkiintoisia kohteita havaittiin?

DeepSky-jaoston havaintokatsaus
Syvä taivas jaosto pitää Cygnuksella pienen havaintokatsauksen lauantaina klo
09.00. Katsauksessa esitellään jaostolle
havaintokauden 2007-2008 aikana lähetettyjä havaintoja sekä esitellään jaoston
havaintoprojekteja. Kaikki syvästä taivaasta
kiinnostuneet sankoin joukoin paikalle!

Tähdenpeittoennusteita laativa ohjelma
osaa kertoa, miten hyviä havainnot olivat.
Esillä olevat käsittelytulokset sisältävät
usean vuoden aikana tehtyjä havaintoja
varhaisimmista havainnoista alkaen.

Aurinkojaosto
Esitelmässä valaistaan auringonpilkkujen
jakaumaa Auringossa niin leveys- kuin
pituusasteiden suunnassa. Jakaumaa
valaistaan niiltäkin osin, joista ei ole tavallisesti harrastuspiireissä puhuttu.

Useille kirkkaille tähdille on olemassa
julkaistuja luetteloita peittymissarjoista.
Miltä hieman himmeämpien tähtien peittymissarjat näyttävät? Esitys käsittelee
peittymissarjoja Helsingille vuosiksi 19642040 laskettujen peittymisennusteiden
perusteella.

Kuu, planeetat ja komeetat -jaoston
havaintokatsaus

Tämän vuoden elokuun 23./24. päivinä
pienenevä puolikuu peittää useita Plejadien
tähtijoukon kirkkaita tähtiä, mm. Alcyonen.
Miten peittymisiä voi parhaiten havaita. Esillä
on myös erityisesti Plejadien peittymistä
varten laadittu havaintolomake.

Perinteinen havaintokatsaus kauden 2007–
2008 havainnoista. Tarjolla mm. komeetta-,
Mars- ja Saturnus-kuvia eri havitsijoilta.

Esitelmä Haisunäätä-raketista

Phoenix laskeutui Marsiin
Phoenix laskeutui Marsiin aamuyöstä
26. päivä toukokuuta. Mukana on myös
suomalainen, Ilmatieteen laitoksen valmistama, paineenmittausinstrumentti. Harri
Haukka Ilmatieteen laitokselta kertoo
perjantai-illan esitelmässä, millainen laite
oikein on ja millaista tieteellistä dataa se on
ensimmäisten viikkojen aikana tuottanut.

Maaliskuun puolivälissä lensi taivaalle
ensimmäinen suomalainen hybridiraketti,
Haisunäätä. Esitelmässä käsitellään
SpaceShipOnessakin käytettyä hybridimoottorien tekniikkaa sekä Haisunäätä-projektin
vaiheita.
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Matkailua lähistöllä

Esitelmä Hankasalmen observatoriosta

Varkauden alueella on paljon mielenkiintoisia matkailukohteita. Varkauden monet museot varmasti tyydyttävät taiteesta kiinnostuneet ja hemmottelua kaipaavat voivat tutustua
paikallisen kylpylähotelli Kuntorannan
tarjontaan.

Arto Oksanen pitää esitelmän Jyväskylän
Siriuksen Hankasalmen observatoriosta.
Hankasalmella on Suomen ainoa täysin
etäkäytettävä observatorio, jonka laitteisto
on aivan ehdotonta huippuluokkaa.

Gregory Laughlinin esitelmä

Ehkä hienoin tutustumispaikka Varkaudessa on Taipaleen kanavan seutu.
Suuren rahti- tai matkustajalaivan
näkeminen sisävesikanavassa on
vaikuttava näky. Tämän ihmeen voi
nähdä myös Puurtilan leirikeskuksen
lähellä Pussilankanavalla.

Maailmankuulu eksoplaneettatutkija
Gregory Laughlin pitää esitelmän harrastajien yhteistyömahdollisuuksista eksoplaneettatutkimuksessa. Esitelmässä on
paljon demonstraatioita eksoplaneetoista
ja niiden tutkimuksesta. Esitelmä on englanninkielinen.

Matkailulinkkejä

Illanvietto lauantaina

- Kartano Golf:
www.kartanogolf.fi
- Kuntoranta:
www.kuntoranta.fi
- Härkämäen observatorio:
www.taurushill.net
- Taipaleen kanava:
fi.wikipedia.org/wiki/
Taipaleen_kanava.

Tapahtuman yhteinen lauantai-ilta klo 21
alkaen on juhlavampi illanvietto. Illan aikana
palkitaan eri kisailujen voittajat. Saanemme
kuulla myös mielenkiintoisia puheenvuoroja.
Odotettavissa on juhlavieraan Gregory
Laughlinin tervehdys. Luvassa on myös
paljon muuta mielenkiintoista ohjelmaa.

- Varkauden kaupunki:
www.varkaus.fi
- Varkauden seutuportaali:
www.varkaudenseutu.fi
- Varkauden kartta:
kartta.varkaus.fi
- Joroinen:
www.joroinen.fi
- Leppävirta:
www.leppavirta.fi

Kari Laihian MUU1-sekvenssikameralaitteisto on ollut jo jonkin aikaa kuvaamassa Härkämäellä lounaista taivasta ja horisonttia.
Kari pitää esitelmän Cygnuksella laitteistostaan sekä erityisesti Härkämäen kuvausprojektin alustavista tuloksista.
Sekvenssikuvauslaitteiston tuloksia olemme saaneet jo ihailla aikaisemmillakin
kesäleireillä. Härkämäen paikka on taas
aivan erilainen verrattuna aikaisempiin
kuvauspaikkoihin ja odotettavissa on varmasti hienoja sekvenssikuvasarjoja.
21

Haisunäätä on esillä Cygnuksella.
Kuva © Sampo Niskanen.

Kuntalinkkejä

Esitelmä MUU1-sekvenssikameralaitteistosta

YHDISTYSUUTISIA

TAPAHTUMAKALENTERI

Tällä palstalla on Warkauden Kassiopeiaan
tavalla tai toisella liittyviä tärkeitä uutisia.
Uutiset on kerätty pääsääntöisesti Kassiopeian ja Härkämäen observatorion nettiuutisista.

Jäsenillat
Warkauden Kassiopeian jäsenillat noin
kerran kuukaudessa pääsäänöisesti Varkauden lukiolla luokassa 255 (toinen
kerros). Jäsenillat alkavat kello 18:00.

Markku ja Veli-Pekka esitelmöimässä Tuorlassa

Syksyn jäsenillat:

Kassiopeian havaintoryhmän jäsenet,
supernovalöytäjät Markku Nissinen ja VeliPekka Hentunen vierailivat perjantaina
6.6. Tuorlassa ja pitivät esitelmän aiheesta
“Harrastajien mahdollisuuksista osallistua
supernovien etsintään ja tähtitieteen tutkimusprojekteihin”.

- Tiistaina 16.9.
- Tiistaina 21.10.
- Tiistaina 18.11.

Kevät- ja syyskokoukset
Warkauden Kassiopeialla on vuodessa
kaksi sääntömääräistä kokousta, eli syysja kevätkokous. Kokoukset pidetään jäseniltojen tavoin Varkauden lukiolla. Sääntömääräiset kokoukset alkavat kello 18:00.

Kassiopeialle merkittävä kulttuuriapuraha
Warkauden Kassiopeia ry sai merkittävän
apurahan Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolta. Apurahat jaettiin
maanantaina 12.5. Kuopion kaupungintalon
juhlasalissa. Kassiopeian saaman apurahan
suuruus on 2 200 euroa.

Sääntömääräiset kokoukset:
- Tiistaina 9.12. syyskokous.

Retket

Galilein paja onnistui jälleen

Retki Nyrölään Kallioplanetaarioon sunnuntaina 26.10. klo 11 - 20. Yhteiskuljetus
tilauslinja-autolla. Tulomatkalla käymme
tutustumassa Jyväskylän Siriuksen
Hankasalmen etäohjattavaan observatorioon. Kallioplanetaariossa katsotaan
planetaarionäytös ja avaruusaiheinen
elokuva. Osallistumisesta peritään
maksu, joka on alustavasti noin 10–20
euroa. Omakustanteinen ruokailu Kallioplanetaarion ravintolassa. Yhdistys pyrkii
osallistumaan matkan kustannuksin Ilmoittautumiset sähköpostitse: warkauden.
kassiopeia@ursa.fi

Vekara-Varkaus säilytti suuren suosion
tänäkin vuonna, vaikka tapahtumaviikon
sää oli kolea ja sateinen. Myös Kassiopeian
nyt kolmannen kerran järjestämä Galileo
Galilein kaukoputkipaja kokosi mukavan
joukon, noin 30 lasta, ja heidän vanhempansa
Härkämäelle keskiviikkona 11.6.
Härkämäen kodassa olleessa Galilein pajassa rakennettiin perinteiseen tapaan pieni
kaukoputki ja neulanreikäkamera. Ulkona
olleessa pajassa maalattiin oma planeetta
ja askarreltiin avaruuden musta-aukko.

Lisätietoa: kalenteri.wkassiopeia.net
22

ASTEROIDIHAVAINNOT
HÄRKÄMÄELLÄ

paleiden havainnointi alkoi aktiivisesti
Härkämäellä vasta observatorion rakentamisen ja sinne hankittujen havaintolaitteiden myötä. Havaintoryhmämme on
osallistunut asteroidien paikkamittaukseen ja valokäyrien mittaamiseen sekä
myös joidenkin lähiohittaja-asteroidien
havaitsemiseen.

Asteroidien rajaläpimittana voidaan pitää
karkeasti noin 50 metriä, toki Aurinkokunta
sisältää tuota kokoa pienempiäkin kiven kappaleita ja tietenkin runsaasti
mikroskoopista pölyä. Näitä kaikkia satelee Maahan, näkyen sitten erilaisina valoilmiöinä Maan ilmakehässä. Meteorien
tuomaa ainesta sataa peräti 100 tonnia
vuorokaudessa. Joskus kivenkappale voi
olla sen verran iso, että Maahan näkyy
kirkas tähdenlento eli bolidi. Näistä voi
jo sitten jotain sirusia päästä aina Maan
pinnalle asti meteoriittina. Isommat maahan
törmäävät kappaleet jättävät pysyviä jälkiä
meteoriittikraatterien muodossa.

Lähiohittajien havainnointi
Lähiohittaja-asteroideja tunnetaan yli 5 000
kpl. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki
tällaiset ovat vaarassa törmätä Maahan.
Lähiohittajan rajana pidetään 1,3 AU etäisyyttä Auringosta, joten lähimmilläänkin
tuollainen kohde on vielä noin 50 miljoonan
kilometrin päässä Maasta. Potentiaalisesti
vaarallisia, alle 0,07 AU:n päähän Maasta
tulevia, tunnetaan noin tuhat ja näistä yli
kilometrin läpimittaisia on noin 130 kpl.
Tällä hetkellä vaarallisimpina pidetään
asteroidia 1950DA (29075), jonka senkin
törmäystodennäköisyys on vielä pieni, noin
kolme tuhannesosaa. Asteroidien radat toki
muuttuvat jatkuvasti planeettojen ohitusten
seurauksena ja siksi uusia potentiaalisia törmääjiä tulee koko ajan. Myös suuri joukko
pienehköjä, paikallista tuhoa aiheuttavia
muutaman metrin kokoluokan kappaleita on
tietenkin löytämättä. Tällaiset pienet kivenjärkäleet tulevat Maan lähelle yllättäen. Tällaisia ovat olleet mm. vuonna 2004 asteroidi
2004 FH (läpimitta 30 m), joka ohitti Maan
43 000 km päästä. Vain muutama viikko
tämän jälkeen asteroidi 2004 FU162 ohitti
Maan vain 6 500 km päästä. Se oli kuitenkin
vain 6 m läpimittainen.

Aurinkoa kiertävistä asteroideista ei voida
nähdä paljain silmin yhtäkään. Suurin 1
Ceres on nykyisin kääpiöplaneetta. Vaikka sen mitat ovat 975 km x 909 km, jää
se hieman ihmissilmän havaintokyvyn
ulkopuolelle. Asteroidien joukkoa ei kuitenkaan voida pitää vähäpätöisenä, niitä
tunnettaan lukumääräisesti jo noin 200
000. Niitä arvioidaan kuitenkin olevan
vielä paljon enemmän, jopa yli miljoona
kappaletta. Asteroidit sijaitsevat pääosin
Marsin ja Jupiterin radan välissä, mutta
runsaasti toki tuosta joukosta kiertää myös
muualla Aurinkokunnassa. Joidenkin rata
kulkee läheltä Maan rataa. Näitä kutsutaan
lähiohittajiksi, Near Earth Asteroids
(NEAs).
Härkämäen observatorion havaintotoiminnassa Aurinkokunnan pienkappaleiden
havainnointi on ollut yksi keskeinen kohdealue. Markku Nissinen on erikoistunut
Ursan meteorijaoston toiminnan kautta
meteoriasiantuntijaksi. Hän raportoi säännöllisesti Suomessa tehtyjä meteorihavaintoja
kansainväliselle meteorijärjestölle IMO:lle.
Meteoreja suurempien Aurinkokunnan kap-

Harrastajalaittein havaittavia lähiohituksia
tapahtuu muutaman vuoden välein.
Ensimmäinen Härkämäellä havaittu lähiohittaja oli 2002 NY40_1718. Kohde oli
läpimitaltaan 500-metrinen. Se ohitti Maan
500 000 km etäisyydeltä. Sen rata kulki
lähiohitushetkellä Nuolen tähtikuvion tähti23

kuvion halki. Tuolloin Härkämäellä ei vielä
ollut tähtitornia, vaan kohdetta etsittiin
tulevan tähtitornin pihalla visuaalisesti
kahden kaukoputken avulla. Paikalla oli
tuolloin noin kymmenen hengen innokas
ryhmä. Kohde onnistuttiin saamaan TAL-1
kaukoputken näkökenttään melko pitkän
etsintäuurastuksen jälkeen. Asteroidin
liike näkyi selvästi tähtiin verrattuna juuri
etsintäkartan mukaisessa kohdassa. Koko
näkökentän poikki se eteni nopeasti noin
minuutissa. Kohteen kirkkaus näytti hieman
muuttuvan ja pikaisesti päättelimme, että
se voi johtua nopeasta pyörimisestä ja
epämääräisestä muodosta.

ohitti Maan 3,0 milj. km päästä 7. maaliskuuta 2006. Markku Nissinen onnistui
kuvaamaan Härkämäellä tämän kohteen
lähiohituksen. Kolmas ja toistaiseksi viimeisin lähiohittajahavaintomme tapahtui
tammikuussa 2008, kun 2007 TU24 asteroidi
ohitti Maan 530 000 km päästä. Tämä
asteroidi on tunnetuista NEA-kohteista lähin
ohittaja ennen vuotta 2027. Tämän kohuakin
herättäneen kiven järkäleen läpimitta on 250
metriä. Härkämäellä Veli-Pekka Hentunen
onnistui kuvaamaan sen 29./30.1.2008
yöllä. Hentusen kuvasarjasta kohteen kulkua tähtitaivaan poikki voidaan seurata
noin 40 minuutin ajan klo 3.06 - 3.45 välillä.
Asteroidin liike oli nopeaa, minuutissa se
oli reilusti yli kaariminuutin verran. Kohteen
kirkkaus näytti kuvissa muuttuvan, mutta se
selittyi kuitenkin jatkuvan pilvisyyden takia.

Toista lähiohittajaa päästiinkin jo sitten
havaitsemaan Meade LX200 kaukoputkellamme ja SBIG CCD-kameralla. Asteroidi
23187 (2000 PN9), jonka läpimitta on 1,7 km,

Lähiohittaja 2007 TU24:n liike mahtuu hyvin kuvakenttään viiden minuutin valotuksella. ”Valojuovan”
alapuolella puolivälistä hieman oikealle on Isossa Karhussa sijaitseva tähti GSC 4140-672. Tähden kirkkaus
on 12,8 magnitudia. Kuva © THO.
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Härkämäellä mitattu asteroidi 416 Vaticanan koko pyörähdyksen (noin 5,5 tuntia) valokäyrä 25./26.2.2007
yöltä. Kuva © THO.

Asteroidien valokäyrämittaukset

itse kirkkausmittaus ja lopuksi havaintotulosten raportointi. Yhden asteroidin
valokäyrämittauksen tekeminen vie yhdeltä
henkilöltä helposti 10–15 tuntia.

Öisellä taivaalla on joka yö näkyvissä asteroideja, joita voi havaita helposti pienilläkin
harrastajalaitteilla Jos kaukoputki on
varustettu nykyaikaisella CCD-kameralla,
voidaan laitteiden avulla mitata asteroidien
pyörimisen seurauksena aiheutuva
kirkkausvaihtelu. Kirkkausvaihtelu
asteroidin yhden pyörähdyksen ajalta voidaan esittää valokäyränä. Kun
asteroidien kirkkausvaihtelua tutkitaan niiden ratojen eri kohdissa, saadaan tietoa asteroidien muodosta, pyörähdystilasta ja pinnan koostumuksesta.

Asteroidien suhteellisen nopean rataliikkeen
takia, yhden kuvan valotusaika pitää olla
suhteellisen lyhyt, luokkaa 20…120 s. Tällöin
kohteesta saadaan vielä pistemäinen kuva.
Koska kyseessä on kirkkausmittaukseen
liittyvä eli fotometrinen havaintosarja
käytämme punaisen kaistan fotometristä
R-suodinta. Tällä kaista-alueella saamme
mahdollisimman paljon valoa näistä melko
himmeistä kohteista. Yleensä havaittavien
asteroidien näennäinen kirkkaus on ollut
luokkaa 11…13 magnitudia.

Härkämäellä on pystytty havaitsemaan
parin viime vuoden aikana kaikkiaan 15 eri
asteroidin kirkkautta. Olemme havainneet
kutakin asteroidia mahdollisimman pitkään siten, että ainakin puolet kohteen
pyörähdysajasta saadaan havaittua.
Koska pyörähdysajat ovat usein 5–10
tunnin luokkaa, tarkoittaa tämä yleensä
lähes koko yön kestävän mittaussarjan
tekemistä. Tämän jälkeen on tehtävä vielä
kuvien käsittely korjauskuvia käyttäen,

Olemme lähettäneet havainnot Helsingin
yliopistoon tutkija Johanna Torpan analysoitaviksi. Näitä harrastajien tekemiä
havaintotuloksia on voitu käyttää apuna
tieteellisessä tutkimustyössä. Johanna
Torpan asteroidien tutkimustyön tuotoksena
syntyi väitöskirja: ”Lightcurve inversion
for asteroid spins and shapes”, joka
hyväksyttiin 14.12.2007 Helsingin yliopiston
matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
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Asteroidien paikkamittaus

saaneen observatorion on aika ajoin osoitettava aktiivisuuta, ja siksi näitä paikkamittauksia on raportoitava säännöllisesti
MPC:lle. Asteroidien valokäyrämittaukset
antavat hyvän mahdollisuuden samojen
kuvien hyödyntämiseen tätä tarkoitusta
varten. Olemmekin mitanneet paikat
juuri valokäyrämittauksissa havaituista
asteroideista. Härkämäellä tehtyjen paikkamittausten tarkkuus on alle 1 kaarisekunti. Tämä tarkkuus on ollut aivan ammattilaisobservatorioiden tasoa.

Härkämäen observatorio tunnetaan
kansainvälisesti nimellä Taurus Hill
Observatory ja sillä on koodi A95. Tunnuksen saaminen edellyttää tarkkoja
asteroidien paikkamittauksia muutamista
ns. päävyöhykkeen asteroideista ainakin
kahdelta eri yöltä ja tulosten raportointia
Kansainvälisen Tähtitieteen Unionin
alaisuudessa toimivalle Minor Planet
Centerille (MPC).
Härkämäen observatoriossa tehtiin tunnuksen saamiseen vaadittavat mittaukset
keväällä 2006. Tällöin Markku Nissisen
tekemän havaintojakson kohteena oli kolme
eri asteroidia, joista tehtiin kahtena yönä
kaksi eriaikaista paikkamittausta. Myös
tällöin kuvauksessa käytettiin fotometristä
R-suodinta, jotta raportissa vaadittava
asteroidin kirkkaus saatiin mitattua. Kohteen
paikan mittaaminen CCD-kuvasta tehdään
MaxIm DL -kuvausohjelmassa mukana
olevalla Pin Point -ohjelmalla, joka hyödyntää
tähtitaivaan tähtien tunnettuja koordinaatteja
tietokoneeseen ladatun tähtikatalogin avulla.
Paikkamittauksissa olemme käyttäneet
GSC 1.1 ja USNO-A2.0 katalogeja. Koodin

Veli-Pekka Hentunen
Veli-Pekka Hentunen ja Markku Nissinen
esitelmöivät Varkauden Cygnuksella
lauantaina 19.7. kello 11.30 alkaen. Aiheena
on ”Härkämäen observatorio ja supernovien
etsintä”. Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoista esitelmää. Katsokaa Cygnuksen
muu ohjelmatarjonta tämän lehden sivuilta
15 ja 16.

Härkämäen observatorion asteroidimittaukset netissä
Härkämäellä tehdyt fotometriset havainnot, kuten mm. asteroidihavainnot, on tallennettu observatorion englanninkielisille kotisivuille osoiteeseen http://english.taurushill.
net/asteroids/. Kyseiseltä sivulta löytyvät kaikki Härkämäellä tehdyt havainnot selostuksineen. Lisäksi Warkauden Kassiopeian ja Härkämäen observatorion galleriasta
löytyy paljon kuvia mm. Veli-Pekan artikkelissa mainitsemasta asteroidista 2007 TU24.
Galleria löytyy osoitteesta http://galleria.wkassiopeia.net/.
Lisätietoa asteroideista löytyy mm. Wikipedian kautta osoiteesta http://fi.wikipedia.org/
wiki/Asteroidi.
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S U P E R N OV I A T U O R LASSA

jo torstaina useita observatoriossa töissä
olevia tutkijoita.
Olimme jo matkalla Turkuun soittaneet Turun
Ursan Mika Aarniolle, joka lupasi esitellä
meille Iso-Heikkilän maineikasta tähtitornia,
jossa Yrjö Väisälän ryhmä oli tehnyt maineikkaat pikkuplaneettalöytönsä.

Veli-Pekka ja minä saimme todella tervetulleen kutsun Tuorlan observatoriosta
tulla pitämään esitelmä supernovien etsimisestä ja Härkämäen observatorion
havaintotoiminnasta sekä laitteistoista.

Kun saavuimme Iso-Heikkilään, niin piti
hieman hieraista silmiä, koska tähtitorni
oli kerrostalojen ympäröimänä. Tähtitornin
vieressä oli lasten leikkikenttä ja itse tähtitorni
oli perustuksiltaan kiinni peruskalliossa,
joka oli maan pinnalla tornin kohdalla.

Esitelmä oli kesäkuun kuudes päivä ja
se oli osa Tuorlan observatorion laajaa
seminaarisarjaa, johon kuului erittäin
korkeatasoisia esityksiä tähtitieteestä.
Lähdimme matkalle Turkua kohti torstaina
5.6 jo aikaisin aamulla ja pitkän ajomatkan
jälkeen pääsimme perille Tuorlaan. VeliPekka muisti hyvin reitin, jonkin verran kesti
vielä ajomatka Turusta observatoriolle.

Torni on varsin iso ja siinä on kaksi isoa
kupolia. Tornissa on myös monta pienempää huonetta, joista suurin on ollut
aikoinaan lämmitettävä uunin avulla, jonka
savupiipun jäljet näkyvät vielä huoneen
nurkassa. Tämä huone on nykyään Turun
Ursan kerhotilana.

Meitä oli vastassa observatoriolla Mauri
Valtonen sekä Seppo Mattila. Tapasimme

Veli-Pekka Hentunen (vas.), Mika Aarnio (kesk.) ja Markku Nissinen (oik.) Iso-Heikkilän edessä. Kuva ©
Päivi Hentunen.
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Tähtitornissa on lisäksi
eteiset, paljon säilytystilaa sekä kellaritiloja,
joista Mika kertoi yksityiskohtana, että Turun
pommitusten aikana
Yrjö Väisälä käytti pimennetyn kaupungin tarjoaman pimeän taivaan
hyödyksi kuvaten silloin
kaukoputkella ahkerasti
ja kun ilmahälytys tuli
hän meni kaukoputken
jalustapilariin tehtyyn
inspiroituun pommisuojaan, jossa Yrjö
Väisälä oli varsin hyvässä suojassa ilmahyökkäysten ajan. Saatoimme nähdä, että
ensimmäisen kupolin
jalustapilari oli tosiaan
vahvistettu ja sitä saattoi
varmasti hyvin käyttää
pommisuojanakin.
Ensimmäisessä kupolissa on Väisälän seurantakoneisto vielä tallella
sekä Väisälän ajan kaukoputkia. Käytimme
seurantakoneistoa etsiessämme taivaalta
Kuuta sekä kirkkaita
planeettoja päivätaivaalta. Ilma oli sen
verran utuinen, että em- Veli-Pekka Hentunen tiirailee mitä päivätaivaalla näkyy. Kuva © Markku
me onnistuneet löytä- Nissinen.
mään noita kohteita päivätaivaalta kuitenkin.
löytyvät koordinaattien perusteella, kun on
hieman kokemusta niiden käytöstä.
Toisessa kupolissa on Turun Ursan Celestron
kaukoputki. Yleisönäytöksiin käytetään
Majoituimme Tuorlan majatalossa, jossa oli
molempia kaukoputkia, Celestronissa on
upea ruokalatila ja rakennukset olivat todella
tietenkin tietokoneohjaus, mutta kyllä kohteet
upeita myös. Tuorlan majatalo sijaitsi aivan
varmasti Väisälän lukemakehienkin avulla
Tuorlan observatorion vieressä.
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Veli-Pekka Hentunen esittelee Härkämäellä löydettyä supernovaa SN2007ae. Kuva © Päivi Hentunen.

Perjantaina menimme jo aikaisin observatoriolle ja Rami Rekola esitteli meille observatorion vanhoja historiallisia tähtitorneja
sekä Yrjö Väisälän tekemiä todella hienoja
laitteistoja.

planeettahavainnoista, asteroidien valokäyrien mittaamisesta sekä GRBhavainnoista. Nämä havaintokohteet kiinnostavat hyvin paljon ammattitutkijoita ja
myös harrastajille ne ovat hyvin mielenkiintoisia.

Pidimme Veli-Pekan kanssa esitelmän
observatorion hienossa auditoriossa. Keskustelussa esitelmän jälkeen todettiin,
että harrastajat ovat hyvin merkittävästi
olleet ammattilaisten apuna supernovien
etsinnässä. Suurimman osan löytävät
ammattilaisten etsintäohjelmat, mutta
myös harrastajilla on merkittävä osa.
Ammattilaisten ohjelmat eivät pysty löytämään kaikkia supernovia, vaan tarvitaan
myös harrastajia.

Gemini-North teleskoopilla oli keväällä
löydetty uusi supernova SN2008cs, mukana löydön tehneessä ryhmässä olivat
Tuorlan observatoriosta Mattila, Kankare
sekä Kotilainen. Supernova on kirkas infrapunavalossa, mutta näkyvässä valossa se
on himmeämpi. Keskustelimme myös tästä
löydöstä vierailumme aikana.
Kiitämme sydämellisesti Tuorlan observatorion henkilökuntaa todella hienosta
vierailusta ja lämpimästä vieraanvaraisuudesta.

Esitelmän jälkeen keskustelimme observatorion tutkijoiden kanssa Härkämäellä
tehdyistä havainnoista, esimerkiksi ekso29

Markku Nissinen

POLKUPYÖRÄLLÄ HÄRKÄMÄELLE!
Jos kesälomapäivät alkavat tuntua pitkiltä
ja tekemisen puute vaivaa, niin silloin on
hyvä syy lähteä pienelle pyöräretkelle.
Warkauden Kassiopeian Härkämäen observatorio on ollut jo pitkään monille tuttu
retkikohde, mutta yleensä matka sinne
taitetaan autolla. Paikan päällä on retkeilijälle
nuotiopaikka, laavu ja myös tarvittaessa
lämmitettävä kota. Kaiken lisäksi maisemat
ovat varmaan Lapin veroiset. Matkaa Varkaudesta kertyy mukavat 35 km, joten
aivan äkillisestä päähänpistosta reissuun ei
kannata lähetä. Ensin kannattaa tarkistaa
oman kunnon lisäksi myös polkupyörän
kunto. Lisäksi kannattaa ottaa mukaan
ainakin välttämätön retkieväs, mehujuomaa
ja hieman syötävää. Jos aikomuksena on
yöpyä, niin sitten retkivarusteita tuleekin jo
ihan eri tavalla mukaan.
Toteutin kauan sitten suunnitellun haaveeni tehdä polkupyöräretki tuohon jo
itselleni hyvinkin tuttuun paikkaan 24. - 26.
kesäkuuta. Minulle ajomatkaa Varkauden
Käpykankaalta kertyy 37 km suuntaansa.
Päätin siis yöpyä Härkämäellä, koska
kerralla pyöräiltynä edestakainen matka
olisi ollut minulle turhan rankka. Tästä
huolimatta matkan aikana tuli
muutaman kerran uskon puute.
Vaikka autolla ajettaessa matka
taittuu nopeasti puolessa tunnissa,
mahtuu vajaan 40 km matkalle
pyöräilijän näkökulmasta katsottuna
muutama todella rankka ylämäki.
Onneksi muuten ihan tavallisessa
peruspyörässäni oli muutama
vaihde ja pystyin polkemaan kevyimmällä välityksellä kaikki mäet
ylös - paitsi tietysti Härkämäen
jyrkkä nousu oli taitettava pyörää
taluttaen. Pyöräilin valtatien 23 ja
Savonlinnan maantien nro 468
kautta tuttua ajoreittiä.
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Oman kunnon kestämisen lisäksi matkan
aikana eniten huolta aiheuttivat todella
läheltä pyyhältäneet tukkirekat. Myös
tuuli puski ajoittain vastaan ja jo matkan
alkukilometreillä sain melko kylmän kesäsateen niskaani. Menomatkan ainoan pysähdyksen tein noin viisi kilometriä ennen
Kangaslampea Harjurannan tien liittymässä.
Pieni tauko linja-autokatoksen alla mehua
juoden ja suklaata syöden palautti voimia
mukavasti. Perillä olin sopivasti ennen
iltaa ja iltapalan jälkeen seurasin vielä
mukanani tuoman tietokoneen avulla
katkonaisesti näkyneestä lähetyksestä
telkkariohjelmia. Väsyneenä uni maistui
majapaikan melko ankeasta vuoteesta
huolimatta. Perillä vietetty yksi päivä sujui
pieniä piha-askareita tehden. Hyvät yöunet
vielä ennen paluumatkaa olivat sitten
tarpeen. Nukkuminen Härkämäellä antoikin
mukavasti aikaa lepuuttaa väsyneitä lihaksia. Paluumatkalle lähdin toisena aamuna
jo heti kello kuuden jälkeen. Molempiin
suuntiin kului pyöräilyaikaa melko tarkkaan
kaksi tuntia.
Kaikin puolin kannatettava kesälomamatka,
joka ei todellakaan maksa paljon. Suosittelen jokaiselle kassiopeialaiselle ihan
vaikka peruskunnon ylläpitoa ajatellen.
Veli-Pekka Hentunen

Pyöräillen Härkämäelle Kuva © Jessika
Maaranen.

Warkauden Kassiopeia ry.:n jäsenlehti
Ad Astra
Warkauden Kassiopeia ry.
Härkämäentie 88
79480 Kangaslampi
http://adastra.kassiopeia.net

Muista!
- Autoja ei saa pysäköidä päärakennuksen asvalttialueille.
- Sisätiloissa ei tupakoida (tupakkalaki).
- Roskat roskiksiin ja pullot yms. niille
osotetuille paikoille.
- Pelastusliivit päälle kun käytetään
kanootteja tai veneitä.
- Älä mölyä telttapaikkoijen vieressä!
- Leikkipaikka on lapsille, ei lapsenmielisille.

Cygnus-alueen kartta

