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Tommi Kumlin onnistui saamaan kaksi kuvaa kolmen
parhaan joukoon. Kuva © Tommi Kumlin.
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Sähköposti:
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Yhdistyksen kotisivut:
http://www.kassiopeia.net
Härkämäen observatorio:
http://www.taurushill.net

Lehden toimitus
Päätoimittaja ja taittaja: Harri Haukka
Vakioavustajat: Markku Nissinen, Veli-Pekka Hentunen, Jari Juutilainen, Hannu Aartolahti, Harri
Vilokki, Tommi Kumlin ja Tuomo Salmi

Etukannen tarina
Warkauden Kassiopeia järjesti kesällä 2011 jäsenilleen valokuvakilpailun jonka pääpalkintona oli Ursan
kustantama ”Halot - Jääkidepilvien valoilmiöt”-kirja
ja voittokuva tämän lehden kansikuvaksi. Tällä kertaa voittajaksi valittiin Tommi Kumlinin upea otos
auringonlaskusta. Palkintokirja ja upea kunniakirja
jaetaan Tommille Warkauden Kassiopeian 10-vuotisjuhlassa 23.10. Varkauden kirjastolla. Lisää Warkauden Kassiopeian kesäkuvakisasta löytyy tämän
lehden sivulta 27.

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: 2 €

8. vuosikerta (vuodesta 2003 alkaen)

Härkämäen observatorion
vierailunäytökset

Paino: Mainostoimisto Luode, Varkaus

Tiedustelut ja varaukset:

Lehden painosmäärä: n. 200 kpl

Hannu Aartolahti
puh. 0400 142 727
hannu.aartolahti@pp.inet.fi

Yhteystiedot:
Harri Haukka (lehden päätoimittaja)
harri.haukka@kassiopeia.net
Veli-Pekka Hentunen (mainosmyynti)
veli-pekka.hentunen@kassiopeia.net
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Etäkäyttöobservatorioista
Markku Nissinen

ottaa, sen sijaan flat kuvia ei voi ottaa.

Tällä hetkellä en tiedä Suomessa olevan muita täysin
etäkäytettäviä observatorioita, kuin Jyväskylän Siriuksen Hankasalmen laitteiston. Laitteisto koostuu
siellä 16 tuuman RCOS kaukoputkesta, Paramount
ME jalustasta sekä ACP ohjelmistosta. Härkämäelläkin on olemassa ACP ohjelma. Maailmalla
etäkäyttöisiä observatorioita on hyvin paljon. Yksi
on tässä artikkelissa esiteltävä Global Rent a Scope
kaukoputkiverkosto.

Teleskooppeja on Takahashilta, RCOS:lta ja Planewavelta. Jalustoina ovat joko Paramount ME tai
Ascension jalustat. Suodattimina käytetään Astrodonin valmistamia hyvälaatuisia suodattimia. CCD
kameroina on SBIG ja FLI valmistamat kamerat.
Tärkeänä seikkana on myös se, että kuvaajalla on
kaikki oikeudet kuvaamaansa dataan.Hinnat kaukioputkien käytölle ovat n. 20 dollarista tunti yli
200 dollariin tunti riiippuen käytettävästä kaukoputkesta ja käyttäjän ostamasta ”planista.” Myynnissä
on erilaisia planeja ja maksut hoidetaan PayPalin
kautta. Käytössä on myös kuualennus. Ilmainen
kokeilukäyttö on mahdollista.

Itse olen käyttänyt pääasiassa tätä GRAS kaukoputkiverkostoa. Olen ollut siellä käyttäjänä jo useita vuosia. Alkuun oli kaukoputket USA:ssa New Mexicossa
Mayhillissä ja Australiassa Moorookissa. Äskettäin
on verkostoon tullut lisää Euroopan observatorio
Espanjaan Nerpioon ja sijainti on muuttunut Australiassa Officer nimiselle paikkakunnalle. GRAS on GRAS kaukoputkilla on kuvattu mm. gammapurkauksiin liittyviä eksoottisia optisia jälkihehkuja.
perustettu vuonna 2001.
Gammapurkausten tutkimusryhmässä on ollut muKaikkia teleskooppeja käytetään räätälöidyllä ACP kana lähinnä allekirjoittanut, Veli-Pekka Hentunen
ohjelmalla. Niissä on selainpohjainen räätälöity sekä Tuomo Salmi. Tieteellinen artikkeli on tekeillä
käyttöliittymä. Kuvatiedostot siirretään FTP:llä kes- parhaillaan gammapurkaushavainnoista, joissa on
kuspalvelimelta, jonne teleskoopit siirtävät kuvat mukana kirjoittajana sekä allekirjoittanut että edelautomaattisesti. Kuvamuodot ovat raaka kalibroi- lämainitut henkilöt sekä suuri ammattilaisten tutmaton FITS, kalibroitu FITS ja JPG. Kalibrointikuvat kimusryhmä. Tästä ei vielä tämän enempää, mutta
on valmiina. Kalibrointikuvia ei tarvitse ottaa eikä enemmän sitten kun se julkaistaan.□
tehdä kalibrointeja, mutta dark ja bias kuvat voi

ACP käyttöliittymä. Kuva © Bradley Moore / Global Rent a Scope. Kuva: Markku Nissinen.
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Yhdistysuutisia

Tapahtumakalenteri

GRB 110422A jälkihehkua havaittiin Härkä- Jäsenillat
mäellä

Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenillat pidetään
talvikautena noin kerran kuukaudessa. Kokoontumispaikkana on talvella 2011 - 2012 Härkämäen
observatorion kota. Jäsenillat ovat seuraavina keskiviikkoina 19.10., 16.11., 18.1., 22.2. sekä 21.3.
Jäsenillat alkavat kello 18:00. Ohjelmassa on mm.
tähtitaivaan tarkkailua, toiminnan suunnittelua,
esitelmiä ja havaintokauden tulosten esittelyä.

Gammapurkauksen GRB 110422A jälkihehkua havaittiin Härkämäellä 22.4.2011. Härkämäen havaintotiimi otti gammapurkauksesta 3 x300 sekunnin kuvan.
Havainnosta julkaistiin myös sirkulaari GCN 11966.

Uusi blogi Kassiopeian sivuille
Harri Haukka aloitti ”Avaruusinsinööri”-blogin pitämisen Kassiopeian sivuilla. Nimensä mukaisesti
blogi käsittelee avaruustekniikkaan liityviä asioita,
unohtamatta kuintenkaan avaruustutkimusta ja
-harrastusta. Blogin tarkoituksena on tuoda näkökulmia avaruusasioihin avaruusinsinöörin silmin.

Havaintoillat yleisölle sunnuntaisin
talvikaudella 2011 - 2012
- 23.10. saakka klo 20 -22
- 30.10. - 11.12. klo 18 - 21
- Joulutauko 18.12. - 8.1.
- 15.1. - 18.3. klo 18 - 21
- 25.3. - 1.4. klo 20 – 22

Aurinkopäivä 16.7. Härkämäellä

Kassiopeian ensimmäistä Aurinkopäivää vietettiin
lauantaina 16.7. Härkämäen observatoriolla. Ta- Syyskokous
pahtuma sisälsi Auringon katselua suotimilla varustetuilla kaukoputkilla, lyhytesitelmiä tähtitieteestä, Syyskokous 2011 pidetään Härkämäen observatorion
avaruustutkimuksesta ja seuraavasta NASAn Mars- kodassa keskiviikkona 7.12.2011 kello 18:00 alkaen.
mönkijästä sekä tietysti vapaata yhdessäoloa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos.
Kokouksesta lähetetään jäsenille kutsu ja asialista
Kassiopeialla on oma pöytäviiri
kirjeitse marraskuun lopussa.
Yhdistys on hankkinut oman pöytästandaarin eli
Tapahtumat
viirin. Viirissä on yhdistyksen logo (värit heraldinen
musta ja keltainen) sekä tausta valkoinen. Tämä hiePrisma-ohjelmasta tutun tiedetoimittajan Jari
no tunnustus odottaa ensimmäisiä saajiaan lokakuun
23. päivänä pidettävässä Warkauden Kassiopeia Mäkisen luento sunnuntaina 23.10.2011 klo 14 ry:n 10-vuotistapahtumassa kaupunginkirjastolla. 16.00
Varkauden kirjaston auditoriossa tiedetoimittaja Jari
Mäkisen luento aiheesta: ”Avaruuslentojen historia
sekä ESA:n ja sen tutkimuskeskuksen ESTEC:n
toiminta.” Tapahtuma on samalla Warkauden
Kassiopeia ry:n 10-vuotispäivä, jossa jaetaan
yhdistyksen ensimmäiset pöytäviirit ansioituneille
jäsenille sekä kesäkuvakilpailun voittajalle
kirjapalkinto ja kunniakirja. Yleisöllä on esitelmään
vapaa pääsy. Kahvitarjoilu ennen esitelmää klo
13.30 - 14.00.

Härkämäen havaintotiimi Ranskassa 2.-7.10.
Kassiopeian ja Härkämäen observatorion havaintotiimi oli hyvin edustettuna Nantesissa jossa pidettiin
EPSC-DPS -konferenssi. Härkämäen havaintotiimiä
edustivat Tuomo Salmi ja Harri Haukka.
Lisää uutisia löytyy Warkauden Kassiopeian ja Härkämäen observatorion sivuilta.

www.kassiopeia.net
www.taurushill.net

Lisätietoa: kalenteri.kassiopeia.net
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Professori Veikko Aleksanteri Heiskanen
Veli-Pekka Hentunen

(23.7.1895 Kangaslampi - 23.10.1971 Helsinki) Hän ajautuikin läheisen geodesian alan pariin. Heiskanen oli kuitenkin edelleen aktiivinen tähtitieteen
Heiskanen syntyi 23.7.1895 hartaan kristilliseen harrastaja, Ursan perustajajäsen ja pitkäaikainen
pienviljelijäperheeseen. Hänen vanhempansa Heik- puheenjohtaja (1921–30 ja 1937–47). Vaikka Heiski Heiskanen ja Fredriikka Jurvanen sekä perheen kanen ei ollut ammatiltaan astronomi, Suomessa
lapset asuivat Kangaslammin Mankilansaaressa. hänet tunnettiin elinaikanaan kenties parhaiten
Perheen kuopuksella Veikolla oli kahdeksan van- juuri tähtitieteen popularisoijana. Hänen Tähtitiede
hempaa sisarusta. Kuuden vanhana Veikko laitettiin 1 ja Tähtitiede 2 kirjansa toimivat vuosia harrastajien
kansakouluun. Siellä opettaja huomasi Veikon lah- perusteoksina.
jakkuuden ja suostutteli vanhemmat lähettämään
tämän oppikouluun. Veikko pystyttiin lähettämään Avioliitto Kaarinan Levannon kanssa
Savonlinnan reaalilyseoon Pietarin varakkaissa
perheissä keittäjänä työskennelleen Loviisa-tädin Toukokuussa 1923 Heiskanen avioitui Kaarina Levanavustuksella.
non kanssa. Kaarina Levanto oli Yrjö Väisälän vaimon
sisko, joten Väisälä ja Heiskanen olivat lankoja kesVeikko valmistui ylioppilaaksi vuonna 1914. Hän kenään. Perheeseen syntyi yksi tytär, Eeva.
opiskeli Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan fyysis-matemaattisella osastolla ja valmistui Akateeminen ura lyhyesti
kandidaatiksi kolmessa vuodessa. Ensimmäinen
työpaikka oli Pietarin suomalaisessa yhteiskoulussa, 1921–1931 Geodeettinen laitos, geodeetti
jossa hän opetti matematiikkaa 1917–18. Pietarin Teknillinen korkeakoulu:
aika päättyi, kun Heiskanen vangittiin vallankumo- 1928–1931 Geodesian vt. professori
uksen melskeissä. Hän pääsi pakoon ja ylitti rajajoen 1931–1949 Geodesian professori
kahlaamalla. Suomeen päästyään hän jatkoi kou- 1936–1949 Kansainvälinen isostaattinen laitos,
lunopettajan uraa Mikkelin lyseossa, jossa hän sai johtaja
matematiikan ja luonnonopin nuoremman lehtorin 1948–1949 Caltech, vieraileva professori
viransijaisuuden.
1949–1961 Geodeettinen laitos, johtaja Ohion valKeväällä 1919 Heiskanen vihittiin maisteriksi. Hän
toimi vuoden Meteorologis
en Keskuslaitoksen
magneetikkona ja vt. assistenttina. Heiskasta kiinnosti kuitenkin tähtitiede, jota hän pääsi opiskelemaan Saksaan talveksi 1920–21 Hans Ludendorffin
oppiin. Heiskanen opiskeli tähtitiedettä, fysiikkaa,
geofysiikkaa ja matematiikkaa Potsdamin observatoriossa. Potsdamissa Heiskanen kirjoitti kuusi
julkaisua, joista yksi ilmestyi sittemmin Zeitschrift
für Physik -lehdessä ja neljä muuta Astronomische
Nachrichten -lehden eri numeroissa. Heiskasen
väitöskirja Untersuchungen über Schwerkraft und
Isostasie valmistui 1924 Helsingin yliopistossa.

Tähtitieteestä tuli harrastus

tionyliopisto (Columbus)
1950 vieraileva professori
1951–1961 tutkimusprofessori

Auringonpimennysmittaukset
Auringonpimennyksessä Kuun heittämän varjokartion kärki pyyhkii maanpintaa lännestä itään
tuhansien kilometrien tuntinopeudella noin 90
asteen matkan. Kiinteällä paikalla täydellinen
pimennys kestää korkeintaan muutamia minuutteja. Euler ehdotti 1700-luvun puolivälissä,
että mantereiden välisiä etäisyyksiä voitaisiin
mitata tarkasti käyttämällä hyväksi täydellistä auringonpimennystä, joka kulkee tunnetulla nopeudella valtameren poikki mantereelta.

Suomeen palattuaan Heiskanen huomasi, ettei täh- Vajaat kaksi vuosisataa myöhemmin Eulerin ajatitieteen alalla ollut töitä. Virat oli täytetty vuosiksi. tuksen toteuttamista varten oli käytettävissä
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kaksi merkittävää keksintöä, tiedonvälityksenmullistanut radio ja elokuvatekniikka. Puolalainen
Tadeusz Banachiewitz kuvasi Ruotsin Lapissa 1927
täydellistä auringonpimennystä, ja tulosten perusteella uusi keino näytti mahdolliselta. Kuvaamalla
pimennys 24 ruutua sekunnissa liikkuvalle filmille ja
tallentamalla radion antama aikamerkki ääniraidalle
saavutettaisiin riittävä ajanmääritystarkkuus. Filmiltä voitiin ajanhetket lukea noin sadasosasekunnin
tarkkuudella. Se vastaa Kuun varjon liikkeessä noin
kymmenen metrin matkaa maanpinnalla.

runsaan minuutin. Painavan kaluston saattoi verraten myös helposti kuljettaa ja pystyttää sellaisille
paikoille, jotka voitiin vaivatta liittää tunnettuun
kolmioverkkoon.
Pimennys osui iltapäivään, täydellinen vaihe alkoi
Poroluodolla klo 16.04 ja Kangaslammilla klo 16.09.
Englannin Greenwichin kuninkaallisen tähtitornin
aikamerkit saatiin radioasemien välittäminä Poroluodolle ja Kangaslammille. Aamupäivän mittaan
taivaalle kertyneet pilvet häipyivät ajoissa ja täydellisen pimennyksen havainnot saatiin tehdyiksi.

Geodeettisen laitoksen ensimmäinen johtaja Ilmari
Bonsdorff päätti kehittää menetelmästä keinon
mantereiden etäisyyksien mittaamiseen. Ensimmäinen tilaisuus kokeiluun tarjoutui 9.7.1945, jolloin täydellinen pimennys kulki Pohjois-Amerikan
länsiosista Grönlannin ja Pohjois-Euroopan poikki
Turkestaniin. Suomessa valmistelut aloitettiin pari
vuotta aikaisemmin jatkosodan aikana. Kaikkiaan
vuoden 1945 pimennyksen havaintoihin osallistui
suuri joukko maamme tutkijoita. Valmistelussa
pyrittiin kansainväliseen yhteistyöhön maailmansodasta huolimatta. Hankkeen johtaja Veikko A. Heiskanen uskoi lujasti, että tieteen universaalit arvot
saavat suurvaltojen tutkijat toimimaan yhdessä.
Suomi pääsi yhteistyöhön kuitenkin vain Ruotsin
tutkijoiden kanssa, mutta sillä oli sodan eristämälle
maallemme suuri merkitys.

Retkikunta kirjasi käyntinsä muiston kallioon,
jossa on luettavissa teksti ”Auringonpimennysretkikunta 9.7.1945”. Koulupoikana retkikuntaa
avusti Paavo Tuovinen, jonka perheen mailla havainnot tehtiin. Paavo Tuovinen on kuuden vuosikymmenen ajan huolehtinut siitä, ettei kallion
kirjoitus ole peittynyt karikkeen ja sammaleen alle.

Atlantin valtameren leveys mitataan
Kaksi vuotta myöhemmin sopiva pimennys kulki jälleen Atlantin poikki Etelä-Amerikasta päiväntasaajan Afrikkaan. Suomesta löytyi voimavaroja lähettää matkaan kaksi retkikuntaa entistä paremmiksi
kehitetyin havaintovälinein. Toinen ryhmä matkusti
tohtori R. A. Hirvosen johdolla Brasiliaan Bocaiúvan
rautatien päätepisteeseen, noin 600 kilometriä Rio
de Janeiron pohjoispuolelle. Tohtori T. J. Kukkamäen retkikunta puolestaan matkusti Ghanaan, josta
havaintopaikaksi valittiin Banan kylän viereinen
kukkula, noin 70 kilometriä pääkaupungin Accran
pohjoispuolella.

Mittausten laitteisto vaati huomattavan määrän
kehitystyötä ja monien teknisten yksityiskohtien ratkaisemista. Suomi-Filmin toimitusjohtaja Risto Orko
osallistui innolla kuvauslaitteiston kehittämiseen.
Elokuvakameroiden eteen tarvittavat kaukoputket
valmisti Yrjö Väisälä Turussa. Geodeettinen laitos
varusti kaksi retkikuntaa, toisen Pentti Kalajan johdolla Kokkolan edustalla sijaitsevalle Poroluodolle,
toisen tohtori Uuno Pesosen johdolla Kangaslammin
Kurenlahteen. Kummankin retkikunnan käytössä oli
kaksi kameraa, toinen ilmiön suoraan kuvaamiseen,
toinen pimennyksen täydellisen vaiheen alkaessa
näkyvän Auringon koronan kuvaamiseen. Korona
ilmestyy yhtäkkiä, kun Kuu on kokonaan peittänyt
Auringon pinnan ja vain Auringon kaasukehän sisäosat jäävät näkyviin. Tätä äkillistä ilmiötä voitiin
käyttää pimennyksen täydellisen vaiheen alun tarkkaan ajoitukseen. Havaintopaikat, Kangaslampi ja
Poroluoto, valittiin pimennyksen keskilinjalta, jotta
pimennys kesti mahdollisimman pitkään, tuolloin

Vuoden 1947 pimennys tapahtui toukokuun 20.
päivänä. Sää suosi molempia havaintopaikkoja. Bocaiúvan ja Banan välinen 5458,8 kilometrin matka
saatiin mitatuksi ennen näkemättömällä 141 metrin
tarkkuudella. Kuun reunan tunnetun topografian epämääräisyys rajoitti mittauksen tarkkuutta.
Vuonna 1954 sattui jälleen sopiva pimennys, ja
Suomi lähetti sitä varten retkikunnan Gotlantiin ja
Norjan rannikolle. Suomalaispanos oli voimakas
myös Yhdysvaltojen retkikunnissa, sillä Ohion valtionyliopisto lähetti peräti neljä retkikuntaa, kaksi
Labradoriin, yhden Grönlantiin ja yhden Iraniin.
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Sputnik aloittaa satelliittimittausten aikakauden
Lokakuun 4. päivänä 1957
alkoi uusi aikakausi ihmisen lähettämien satelliittien
myötä. Auringonpimennysten käyttö suurten etäisyyksien mittauksessa korvautui
seuraavan vuosikymmenen
aikana tehokkaammilla ja
tarkemmilla menetelmillä.
Uusien menetelmien luomisessa suomalaiset tutkijat
ovat edelleen kulkeneet
kansainvälisessä eturintamassa. Nykyisillä keinoilla
esimerkiksi mannerlaattojen
liikkeitä voidaan seurata millimetrin tarkkuudella.

Columbuksen ohjelma
Aloitettuaan 31. elokuuta
1950 Ohion valtionyliopistossa Columbuksessa Heiskasta pyydettiin laatimaan
maailmanlaajuinen gravimetrinen ohjelma. Marraskuun alussa hän esitteli Yhdysvaltain tiedeyhteisölle
Auringonpimennysmuistomerkki paljastettiin Kangaslammin Kurenlahdessa 9.7.2005.
Columbuksen ohjelman.
Paikalla oli satamäärin yleisöä. Muistomerkin on suunnitellut professori Lauri Anttila.
Jotkut pitivät ohjelmaa
Kuva © Harri Haukka.
vallankumouksellisena ja
Nyt käytössä oli aiempiin ponnistuksiin verrattuna
arvioivat sen geodeettiset
ruhtinaalliset voimavarat. Sää oli kuitenkin huono mahdollisuudet mittaviksi. Toiset taas pitivät sitä
ja tuloksia ei vuonna 1954 saatu lainkaan.
toteuttamiskelvottomana. Ohjelmalla oli edessään
ongelma rahoituksen löytämisessä. Yliopisto katProfessori Tapio Markkasen aloitteesta suomalaiset soi, ettei se voinut rahoittaa ohjelmaa, koska se oli
pimennysretkikunnat saivat kuuden vuosikymme- maailmanlaajuinen. Tämän vuoksi rahoitus kuuluisi
nen jälkeen muistomerkin. Muistomerkin tekijäksi liittovaltiolle. Kansainvälisen geodeettis-geofysikutsuttiin kuvanveistäjä, professori Lauri Anttila. kaalisen unionin (IUGG) suositus elokuussa 1951
Muistomerkki paljastettiin Kangaslammin Kurenlah- käänsi vaakakupin Heiskasen eduksi. Heiskanen
della 9.7.2005 klo 16, kun pimennyshavainnoista oli alkoi hankkia gravimetrista materiaalia eri puolilta
kulunut tasan 60 vuotta. Se luovutettiin Varkauden maailmaa, esimerkiksi yliopistoista ja öljy-yhtiöiltä.
kaupungille julkisena taideteoksena säilytettäväksi Vuonna 1952 materiaalia oli 31 maasta ja vuonna
ja ylläpidettäväksi.
1959 jo 59 maasta. IBM 650 -tietokoneen avulla
Heiskasen työryhmä laski geoidin kuhmut ja kuopat
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yli 7 000 pohjoisen pallonpuoliskon pisteelle.
Eteläiseltä pallonpuoliskolta oli tuolloin vielä
liian vähän aineistoa.
Tulosten mukaan geoidipinta oli esimerkiksi
Atlantin länsiosassa yli 40 metriä liian matalalla, itäosassa sekä Keski- ja Lounais-Euroopassa noin 40 metriä liian korkealla, Intiassa noin
25 metriä liian matalalla, Itä-Intian saaristossa
noin 20 metriä liian korkealla. Suomen etelärannikolla pinta oli noin 10 metriä vertausellipsoidin alapuolella. Heiskasen käsityksen
mukaan kuhmut johtuivat raskaan aineen
kertymisestä maankuoressa. Columbuksen
geoidi sai nimensä Ohion valtionyliopiston
sijaintipaikkakunnan mukaan. Heiskasen
itsensä mielestä sen olisi voinut yhtä hyvin
nimetä suomalais-amerikkalaiseksi geoidiksi,
koska gravimetrisen keinon merkittävimmät
tutkijat olivat suomalaisia. Heiskasen lisäksi
mm. R. A. Hirvonen, T. J. Kukkamäki, Urho
Uotila ja Lassi Kivioja osallistuivat työhön.
Heiskanen tunnetaan tiedemiehenä parhaiten juuri tämän George Biddell Airyn keksimän
isostasian mallin kehittämisestä sekä globaalisen ns. Columbuksen geoidin tutkimuksesta.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Golumbuksen geoidi kuvaa Maan pinnan painovoimakentän poikkeamia ellipsoidista. Heiskasen työryhmän tulokset kattoivat koko pohjoisen pallonpuoliskon. Kuva Juhani
Kakkurin kirjasta ”Maapallon mittaaja”.

Kesällä 1917 kiihkeän isänmaallinen Heiskanen
oli perustamassa suojeluskuntaa Kangaslammille.
Opiskeluaikanaan Heiskanen toimi Akateemisessa
Karjala-Seurassa (AKS). Hän erosi siitä kuitenkin
vuonna 1932 yhdessä Urho Kekkosen, Martti Haavion, Lauri Hakulisen, V. J. Sukselaisen, Kustaa Vilkunan, Reino Kuuskosken, Heikki Hosian ja muiden
poliittiseen keskustaan suuntautuneiden jäsenten
kanssa. Syynä oli se, että AKS:n enemmistö ei 27.
huhtikuuta 1932 pidetyssä kokouksessa suostunut
tuomitsemaan Mäntsälän kapinaa.

Heiskasen, perusteella ainakin 250 000 sukunimeä
suomalaistettiin. Heiskanen oli aktiivinen myös
monissa kansalaisjärjestöissä: vuosina 1933–1948
hän toimi Suomalaisuuden liiton puheenjohtajana ja vuonna 1943 Suomen kulttuurirahaston Itä-Karjalan toimikunnan puheenjohtajana.
Heiskanen oli opiskeluaikanaan kokenut, että
suomenkielisen ylioppilaan oli vaikeaa opiskella
yliopistossa, jossa luennot olivat pääosin ruotsiksi. Hän koki asian eräänlaiseksi kielimuuriksi, ja
ruotsin kielestä ei hänestä myöhemmin ollut vastaavaa hyötyä. Vuoden 1923 yliopistolaki velvoitti
yliopistot antamaan suomen- ja ruotsinkielistä
opetusta jokseenkin suomen- ja ruotsinkielisten
ylioppilaiden lukumäärän suhteessa. Tutkinnoissa,
harjoituksissa ja kuulusteluissa alettiin käyttää
oppilaan kieltä. Tämä yliopistolaki vei Heiskasen
mielestä suomenkielistämistä reilusti eteenpäin.

Heiskanen ehti toimia vuosina 1933–1936 Maalaisliiton kansanedustaja. Hän oli edustajakaudellaan
muun muassa yliopistojen suomalaistamisen aktiivisin puolestapuhuja. Hänen intomielinen tapansa
ajaa asioita ja häpeämätön suhtautuminen vahvojen
mielipiteiden julkituomiseen herättivät kuitenkin
niin paljon vastarintaa, että eduskuntatyöstä ei
tullut Heiskaselle uraa. Heiskasen lakialoitteista
yksi ylsi laiksi. Nimenmuutoslain, niin sanotun Lex
9

vaa Bowien mitalia pidetään
sen lähimpänä vastineena.
Hän oli Alankomaiden kuninkaallisen maantieteellisen
seuran ja IAG:n neuvoston
kunniajäsen sekä Pohjoismaiden geodeettisen komission kunniapresidentti,
sekä kuului noin tusinaan
tieteelliseen seuraan. Kunniatohtoriksi Heiskanen nimettiin Bonnin yliopistossa,
Teknillisessä korkeakoulussa, Ohion valtionyliopistossa
ja Uppsalan yliopistossa.
Heiskanen sai valtiollisista
tunnustuksista muun muassa Viron Valkoisen tähden
II-luokan ansiomerkin.
Ohion valtionyliopisto on nimennyt Heiskasen mukaan
geodesian symposiuminsa, sekä jakanut vuodesta
1964 ”Kaarina and Weikko
A. Heiskanen Awards” -palkinnot ansioituneelle geodesian tutkijalle ja nuorelle
geodesian tutkijalle.
Heiskasen tieteellinen työ
Professori V. A. Heiskasen tummaan graniittipaateen kiinnitetty pronssireliefi. Sen on tuotti runsaasti tiedeartikveistänyt Nina Sailo vuonna 1995. Tämä muistomerkki sijaitsee Harjurannan koulun
keleita ja kirjoja. Hän kirjoitti
pihalla. Kuva © Veli-Pekka Hentunen.
vuosien 1921–1967 aikana
kaikkiaan noin 150 julkaiTunnustukset
sua.
1930-luvulla häntä pidettiin tiedemiespiireissä Heiskasen muotokuvat
hollantilaisen F. A. Vening Meineszin ohella jopa
maailman parhaana geodeettina. Heiskanen oli ansi- Heiskasesta on tehty muutamia muotokuvia. Kanoidensa vuoksi monen tiedeakatemian jäsen. Näihin gaslammin Harjurannan koulun pihalla sijaitsee
kuuluivat muun muassa American Academy of Arts Nina Sailon 1995 veistämä pronssireliefi. Suomalaiand Sciences, Deutsche Akademie der Wissen- suuden liitolla on hallussaan Viljo Savikurjen 1955
schaften zu Berlin, Geological Society of London, Det valmistamat pronssireliefi ja mitali. Geodeettisellä
Norske Videnskaps-Akademi, Accademia Nazionale laitoksella on Erkki Tilviksen 1962 V.A. Heiskasesta
dei Lincei, Vatikaanin Pontificia Academia Scientia- tekemä maalaus. □
rum eli Paavillinen tiedeakatemia. Heiskanen palkittiin 1956 American Geophysical Unionin (AGU:n) Lähde: Kakkuri, J: Maapallon mittaaja - V.A. HeiksaBowien mitalilla numero 18. Geofysiikan alalla ei sen elämä (Ursa, 2008).
jaeta Nobel-palkintoa, joten kerran vuodessa jaetta10

Pääkirjoitus
Veli-Pekka Hentunen

Warkauden Kassiopeia ry täyttää 23. lokakuuta
kymmenen vuotta. Äkkiä tuo kuulostaa vielä hyvin
vaatimattomalta aikajaksolta, mutta kun katsotaan
toimintamme sisältöä, on noihin nopeasti menneeseen kymmeneen vuoteen mahtunut todella paljon
tapahtumia. Osa niistä on ollut erittäin merkittäviä
jopa valtakunnallisestikin.
Tein itse lyhyen aikajuoksun muistikuviini ja kymmenvuotistaipaleeltamme nousi muutamia selviä
merkkipaaluja. Näitä ovat tietenkin itse perustamiskokous Varkauden lukiolla ja Arto Oksasen tuolloin
pitämä todella säväyttävä esitelmä Jyväskylän Siriuksen toiminnasta, toisena nousee mieleen kevään
2002 katselmukset Härkämäen tulevan tähtitornin
paikalla ja se hieman arkaileva olo, jolla tähtitornihankkeeseen lähdimme. Joulun alla 2002 saimme
Jenny ja Antti Wihurin rahastolta apurahan Meade
12” kaukoputken hankintaan. Kaukoputki tulikin
meille pian ja se oli kerrassaan huikea kokemus ja ihmettelyn aihe. Syksyltä 2003 tulee mieleen kupolin
rakentaminen Jukka Loikkasen kuorma-autohallissa
ja kupolin nostaminen paikoilleen tähtitorniin. Samaisena syksynä meillä kävi luennoitsijavieraana
professori Esko Valtaoja. Kevättalvella 2004 saimme
tähtitornin valmiiksi ja pidimme kesän kynnyksellä
juhlalliset avajaiset. Pian tuon jälkeen oli tähtitornilla vuorossa Venuksen ylikulkutapahtuma, joka on
edelleen suurin yleisötapahtuma Härkämäellä, paikalla kävi noin 200 uteliasta. Syksyllä 2004 valmistui
hieno kotamme, joka on ollut yhdistyksen tärkein
kokoontumistila tähän asti. Vuonna 2004 alkoi ilmestyä myös tämä hieno jäsenlehtemme Ad Astra.
Keväällä 2005 hankimme SBIG CCD-kameran. Vuosi
2005 oli myös suurten tapahtumien vuosi. Pidimme
Varkauden lukiolla valtakunnalliset Tähtipäivät ja
olimme mukana auringonpimennysmuistomerkin
paljastamistilaisuuden järjestelyissä Kangaslammin Kurenlahdessa ja Härkämäellä. Vuoden 2005
lopulla saimme uuden jalustan, Paramount ME:n,
ja sen jälkeen lähtikin kuvaus- ja havaintotoimintamme kovaan nousuun. Jo vuoden 2007 alussa
teimme suomalaisen tähtitieteen historiaa löytämällä Suomen taivaalta ensimmäisen supernovan,
SN 2007ae. Tuon jälkeen supernovalöytöjä on

tullut vielä seitsemän. Lisäksi olemme kuvanneet
kymmeniä eksoplaneettojen ylikulkuja sekä gammapurkausten jälkihehkuja. Näiden havaintojen
kautta olemme päässeet mukaan muutamiin tiedeyhteisöihin. Osallistuimme Tuorlan observatorion
johtamaan blasaarin OJ287 tutkimukseen ja Padovan yliopiston vetämään supernovan SN 2008ha
tutkimukseen. Nämä havaintomme olivat mukana
kahdesti arvostetussa Nature-tiedelehdessä. Eksoplaneettahavaintojemme kautta olemme taas olleet
mukana jo neljässä erilaisessa tiedefoorumissa.
Vuosi 2008 jää mieleen peräti neljän supernovan
löytövuotena ja tietenkin erittäin ison tapahtuman
Ursan Cygnus2008 kesäpäivien järjestämisvuotena.
Tuohon tapahtumaan meillä oli kunnia saada vieraaksi aina Kaliforniasta asti tunnettu tähtitieteilijä
Gregory Laughlin. Vuonna 2009 aloitimme kerhotalohankkeen tekemällä hankesuunnitelman. Itse
rakentaminen käynnistyi rahoituksen varmistuttua
syksyllä 2010. Rakentaminen on edennyt jo pitkälle
ja valmista näyttäisi tulevan noin vuoden päästä.
Tätä tapahtumien listaa voisi vielä jatkaa, mutta
pääkirjoitus venyisi loputtoman pitkäksi. Tässä
kohtaa on hyvä kiittää kaikkia tukijoitamme, erityisesti Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka
ry:tä, Jenny ja Antti Wihurin rahastoa, Suomen
kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastoa ja Varkauden kaupunkia. Monet yritykset ovat olleet myös
mukana eri tavoin toimintamme tukemisessa. Jos
kaiken sen työn ja käytetyn vapaa-ajan muuttaisi
euroiksi, mitä yhdistyksemme jäsenet ovat tehneet talkootyönä ja jopa panneet omaa rahaa
toimintaamme, olisi se varmasti selvästi suurin
yksittäinen panostus. Oma arvio on, että tuolloin
liikutaan jossain 300 000 euron suuruisessa summassa, jos talkootyön hinta olisi noin 10 euroa.
Siis SUURI KIITOS teille kaikille kassiopeialaisille pyyteettömästä työstänne - onnistumisemme on ollut
kovan talkooponnistuksen tulos! Mukana on ollut
toki paljon onneakin ja tietenkin sitä suomalaista
sisukkuutta.
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Nyt on siis aika hieman juhlia. Meillä on pienimuotoinen 10-vuotistapahtuma Varkauden kirjaston
auditoriossa 23.10. klo 14 alkaen. Tuohon tapahtumaan saamme luennoitsijaksi tiedetoimittaja Jari
Mäkisen, joka on tullut tunnetuksi Prisma-ohjelman
kautta. Uskon, että Jari Mäkisen panos suomalaisen
yleissivistyksen nostajana on ollut yksi kaikkein suurimmista, sen verran merkittävä ja samalla suosittu
Prisma-ohjelma on ollut juuri hänen ansioistaan.
Varmaan useita tiedemiehen ja -naisen alkuja on
ohjelman innoittamana tähän maahan syntynyt.
Kymmenvuotistapahtumassa tulemme jakamaan
ensimmäiset Kassiopeian pöytäviirit ansioituneille
jäsenille. Tulkoon tästä pieni perinne niin, että viirejä
jaetaan vuositapahtumissamme tulevaisuudessakin.
Kerhotalohanke on edennyt mielestäni erittäin
hyvin. Talosta on tulossa todella hieno. Olemme
aloittaneet äskettäin yhden ison suunnitelmasta
poikkeavan muutoksen: taloon tulee katolle aurinkokeräimet, tekniseen tilaan hybridivaraaja ja
koko taloon vesikiertolattialämmitys. Koska talon
budjettia ei ole vara nostaa, tarkoittaa tämä sitä,
että siirrämme rahoja kalusteista tähän kohteeseen.
Aurinkokeräinhankkeen kautta avaamme jälleen yhden uuden oven. Lähdemme yhteistyöhön Savoniaammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien
kassa. Talomme energian kulutusta tullaan seuraamaan ja siitä tehdään raportti aurinkokeräinten
valmistajalle SavoSolarille. Kerhotalomme hankesuunnitelmassa yksi keskeinen toimintatavoite on
juuri lisätä oppilaitosyhteistyötä. Tämän projektin
kautta saamme siitä jo ensimmäisen vahvan näytön.
Vastaavia oppilaitosprojekteja on mielessäni jo muitakin, mutta niihin palattaneen myöhemmin. Ilman
rahasta puhumista en voi kuitenkaan olla nytkään.
Kerhotalomme hanke toteutuu kyllä suunnitellun
rahamäärän puitteissa, mutta nyörit on vedettävä
todella tiukalle, sillä muutamin kohdin olemme
ylittäneet budjetoidun summan melko selvästikin.
Tätä varten rahankeräyskampaajaamme olisi aktivoitava pikimmiten, siinä olemme selvästi jäljessä
tavoitteestamme.

mukaan Varkaus kuihtuu vähitellen pikku kyläksi.
Olisikin helppo vaipua epäuskoon ja antaa kaiken
mennä omalla painollaan. Isolle pyörälle emme
voi toki mitään. Voimme kuitenkin pitää yllä toiveikasta mielialaa ja kehittää toimintaamme omalta
osaltamme. Mielestäni myös eri rahoittajien kautta
olemme saaneet toiminnallemme selkeästi myönteisen vastauksen. Mikäli saan olla vaikuttamassa
yhdistyksemme kehittämiseen jatkossa, on minulla
muutamia uusia suunnitelmia toimintamme ylläpitämisen ja kehittämisen varalle. Muutamat niistä
voivat toteutua jo melko piankin. Niitä ovat mm.
pitkään suunnitelmissa ollut kakkostorni ja tähtitornin maastossa kulkeva tietopolku. Yksi asia on hyvin
selvä - tulevan kerhotalon kautta meidän on entistä
enemmän panostettava koululaisiin ja opiskelijoihin.
Yhdistyksen jäsenistöön on saatava mukaan enemmän nuoria, joista vuosien myötä kasvaa uusia yhdistyksemme vastuunkantajia. Tähän meillä on aikaa
varmaan tuo tuleva vuosikymmen. Toivonkin, että
viimeistään yhdistyksen 20-vuotistapahtumassa näemme uusien vastuunkantajien esiinmarssin. Toinen
keskeinen visioni
on, että teemme
entistä enemmän
yhteistyötä kansainvälisten tiedeyhteisöjen ja
yliopistojen kanssa. Uskon, että jo
lähivuosina Härkämäen observatorio tulee olemaan
ka n s a i nvä l i s e n
tiedeseminaarin
pitopaikka.

Toivon jäsenlehtemme lukijoille
antoisaa havaint o ka u t t a 2 0 1 1
- 2012. Otetaan
taas hienoja kuvia
tähtitaivaan kohteista niin harrasTähän lopuksi haluan vielä hieman visioida tulevaa. tus- kuin tutkimusMinkälainen Warkauden Kassiopeia ry ja Härkämä- mielessäkin! □
en observatorio ovat kymmenen vuoden päästä?
Maailma muuttuu rajusti ja sen on kokenut Varkauden kaupunki pääosin ikävällä tavalla. Ennusteiden
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Kuva © Päivi Hentunen.
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Tarinaa ja kuvia Warkauden Kassiopeian 10vuotisesta taipaleesta
Harri Haukka

10-vuotta on aika pitkä aika, jos sitä miettii tarkemmin. Yhdistykselle se ei ole toki vielä mikään erityisen pitkä aika, onhan mm. tähtitieteellinen yhdistys
Ursa perustettu jo 95 vuotta sitten.

olisi allekirjoittaneen mielestä muutamia kohokohtia tai muuten tärkeitä tapahtumia Kassiopeian
10-vuotisesta historiasta painottuen yhdistyksen
alkutaipaleeseen.

Itse voin sanoa, että olen varmaan nähnyt, kuullut ja
kokenut liki kaikki Warkauden Kassiopeiaan liittyvät
asiat yhdistyksen 10-vuotisen taipaleen aikana. Olin
paikalla, kun yhdistyksen perustamisesta päätettiin
Varkauden lukiolla, ja olen paikalla myös 10-vuotista
taipaletta juhlistavassa tilaisuudessa 23.10.2011.
Olenkin erittäin iloinen, että juuri minulle annettiin
tehtäväksi kertoa yhdistyksemme hienosta historiasta.

Härkämäki hallitsee
Kassiopeian 10-vuotinen taival kietoutuu erittäin
vahvasti Härkämäen observatorion ympärille. Oma
kuva-arkistoni tukee erittäin vahvasti tätä väitettä. Ei
siis liene suuri yllätys, että monet tämän artikkelin
kuvat ovat Härkämäeltä.

Itselleni tulee ”lämpimästi” mieleen vuosi 2003,
jolloin Härkämäen rakennushanke oli todella vauhYhdistyksemme historiaa on erittäin hyvin tallen- dissa. Ahersimme tiiviin talkooporukan kanssa
nettu mm. galleriaamme (galleria.kassiopeia.net) mm. ensimmäiseksi ”rakennukseksi” valmistuneen
ja Härkämäellä olevaan lehtileikekansioon. Tässäpä

Talkoolaisissa on voimaa! Sen osoittaa se, että talkoita tehtiin satoi tai paistoi. Kuva © Harri Haukka
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Härkämäen talkooporukkaa ihmettelemässä tulevaa apurakennusta. Kuva © Harri Haukka.

laavun parissa. Mieleeni on varsinkin syöpynyt
se kerta, kun olimme suurella porukalla sateella
rakentamassa laavun edustan hiekkatasannetta.
Ankeasta säästä huolimatta saimme yhden päivän
aikana tasattua laavun tasanteen ja laavun välisen
alueen tasaiseksi sepelin, hiekan ja muutaman tukin
avulla.

Pekka Hentunen hahmotteli, että yhdistys hankkisi
jonkin ison kaukoputken ja katselisi mahdollista
havaintopaikkaa noin vuoden 2010 tienoilla. Noh iso
kaukoputki kyllä tuli hankittua (12” Meade), mutta
sitä ennen yhdistyksellä oli jo tähtitorni rakenteilla
Härkämäellä. Ja Veli-Pekan arviosta oli kulunut vain
noin vuosi aikaa.

Vuoden 2003 syksyllä saimme Härkämäelle kaivatun lämpimän sisätilan, eli nykyäänkin hyvin
palvelevan apurakennuksen. Noh täytyy sanoa,
että aluksi työmaakoppi oli sen näköinen, että sen
olisi voinut vaikka räjäyttää. Ryhdyimme kuitenkin
korjaushommiin ja kaikki Härkämäellä käyneet tietävät millaiseen lopputulokseen pääsimme. Harva
varmaan edes tietääkään, että apurakennuksen
lattia on poikki kahdesta kohti. Aartolahden Hannun
ja muiden aktiivisten talkoolaisten voimin tämäkin
saatiin korjattua, ja nykyään apurakennus on yhtään
liioittelematta täysin asumiskelpoinen.
Myös jo kuuluisuuteen noussut Härkämäen tähtitorni näki päivänvalon vuoden 2003 aikana. Tässä
onkin varmaan hyvä kertoa tarina kevättalvelta Härkämäen tähtitorni nousi ennätysajassa. Kuva © Harri
2002, kun silloinen yhdistyksen sihteerimme Veli- Haukka.
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Kassiopeia kansainvälistyy
Vuosi 2004 oli Kassiopeian kannalta merkittävä mm.
sen vuoksi, että silloin yhdistys otti ensiaskeleet
kansainvälisellä tähtiharrastuskentällä. Yhdistyksen
havaintoryhmän jäsenet Harri Haukka ja Jari Juutilainen osallistuivat Tsekissä kansaiväliseen Venuksen ylikulku 2004 -kokoukseen. Tämän seurauksena
Härkämäellä tehtiin kesäkuun 2004 alussa havaintoja Venuksesta yli 12000 kuvan verran. Nyt vuonna
2011 yhdistyksen havaintoja on esitelty jo useana
vuotena yhdessä Euroopan suurimmista tähtitieteen konferenseista, European Planetary Science
Congress (EPSC). Lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat
reissanneet Euroopassa kertomassa yhdistyksen
havaintotyöstä jo useaan otteeseen. Voidaankin siis
sanoa, että Kassiopeialla on nyt oiva mahdollisuus
laajamittaiseen kansainväliseen yhteistyöhön.

Kotirintamalla tapahtuu
Artikkelin alkuosa on keskittynyt lähinnä vain Härkämäkeen. On toki myönnettävä, että Härkämäen
osuus Kassiopeian historiassa on erittäin merkittävä,
mutta on yhdistys tehnyt muutakin kuin rakentanut
Härkämäkeä.

Härkämäellä on tehty havaintoja jo vuodesta 2003 lähtien.
Kuva © Harri Haukka.

Pitkään yhdistyksen jäsenillat olivat Varkauden
tään Härkämäellä, ja varsinkin sitten kun kerhotalo
lukiolla. Monet saattavatkin muistaa mm. Hannu
valmistuu, on yhdistyksellä poikkeuksellisen hyvät
Aartolahden pitämät esitelmät. Välillä jäsenillat
tilat toiminnalleen.
vierailivat Savontiellä, mutta palasivat pikaisesti
takaisin Varkauden lukiolle. Nykyään jäsenillat pideYhdistyksen alkutaipaleen ehdottomasti suurin
tapahtuma oli Tähtipäivät 2005, jotka järjestettiin
yhdessä tähtitieteellinen yhdistys Ursan kanssa.
Toinen suurempi tapahtuma, jonka Kassiopeia on
järjestänyt yhdessä Ursan kanssa oli Cygnus 2008
-tähtiharrastajien kesätapahtuma. Yhtään sen
enempää kotiinpäin vetämättä voidaan todeta,
että Varkauden Cygnus on ollut yksi parhaimmista
Cygnuksista koskaan. Ehkäpä jopa paras, jos uskallan
sanoa.

Härkämäki otti ensiaskeleet kainsainvälisyyteen vuonna
2004, kun Härkämäellä tehtiin mittauksia Venuksen ylikulusta. Kuva © Härkämäen observatorio.

Tähän voisi listata vielä vaikka kuinka monta tapahtumaa, joihin Kassiopeia on ottanut osaa. Mainittakoon nyt lyhyesti vaikka ”Lypsyjakkaran SM-kisat”,
”Sampea ja Samppanjaa” ja ”Vekara-Varkaus”.
Olemme siis olleet todella monessa mukana viimeisen kymmen vuoden aikana. Itse ainakin uskon, että
yhdistys tulee jatkossakin ottamaan osaa Varkauden
alueen tapahtumiin erittäin ahkerasti.
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Vuoden 2008 Cygnuksella kisailtiin mm. kirkkoveneillä. Kuva © Jari Juutilainen

Oma kerhotalo meille kaikille
Juhlavuosi 2011 alkoi Kassiopeian kohdalla väkevästi. Härkämäen observatorio on vakiinnuttanut tason
yhtenä Suomen parhaimmista observatoriosta ja yhdistyksen toimintamahdollisuudet ovat paremmat
kuin koskaan aiemmin. Vuoden päästä valmistuva
kerhotalo nostaa yhdistyksen vielä yhden pykälän
korkeammalle. Allekirjoittanut onkin jo ”myynyt”
Härkämäen tiloja kansainvälisille yhteistyökumppaneille, ja jos kerhotalon aikataulu pitää, niin ensimmäiset ulkomaiset vieraat saapuvat Härkämäelle
noin vuoden päästä.
Kerhotalohanke oli todella iso päätös Kassiopeialle.
Sen kustannukset olivat ihan toista luokkaa kuin
tähtitornin ja apurakennuksen. Päätös kerhotalosta
ei ollut helppo, olihan kyse suuresta summasta rahaa ja työtä. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että hanke
pystytään toteuttamaan vähintäänkin arvosanalla
hyvä. Odotankin mielenkiinnolla, miten yhdistyksen
toiminta kehittyy, ja mitkä ovat ne suunnat, jotka
yhdessä otamme tulevina vuosina.

Kerhotalo valmistuu vuoden 2012 aikana Härkämäelle.
Kuva © Hannu Aartolahti.

nestystarina. Siitä ei päästä mihinkään. Varmasti
jokainen kassiopeialainen odottaa yhtä innolla
seuraavaa kymmentä vuotta kuin minä ja sitä, mihin
yhdistyksemme tie oikein vie. Tällä hetkellä näyttää
todella hyvältä.

Haluankin lopuksi toivottaa kaikille kassiopeialaisille
hyvää merkkivuotta ja tähtikirkkaita kelejä ainakin
Warkauden Kassiopeian historia on huikea me- seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. □
17
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Tähtitiedettä Turussa
Tuomo Salmi

Aloitin tänä syksynä fysiikan opintoni Turun yliopistossa. Tähtitieteen linjan aion valita sitten kun se on
mahdollista, eli ensimmäisen lukuvuoden keväällä.
Warkauden Kassiopeiassa alkanut tähtiharrastus
on siis muuttumassa vielä astetta vakavammaksi.
Näin alussa olen päässyt käsiksi lukiosta jo tuttuihin
mutta nyt uudella tavalla käsiteltäviin mekaniikan
ongelmiin fysiikassa. Opiskelun matemaattispainotteisuutta kuvaa kuitenkin se, että tällä hetkellä
minulla on enemmän matematiikan kuin fysiikan
luentoja. Luentojen lisäksi vähintään yhtä tärkeän
osan oppimisesta muodostavat laskuharjoitustunnit.
Opinnot ovat lähteneet hyvin käyntiin, eikä mikään
aihe ole tuntunut erityisen vaikealta tai mahdottomalta oppia. Etenemisvauhti kursseilla on monin
verroin lukiota nopeampaa, mutta tähän asti itse
käsiteltävät aiheet ovat lähinnä olleet vanhan kertausta. Toki uuttakin on tullut, kuten matriisilaskentaa matematiikassa, mutta pääosin opiskelussa
on keskitytty syventämään tietämystä jo tutuissa
asioissa. Esimerkiksi fysiikan ensimmäisellä kurssilla käsitellään aivan samanlaisia mekaniikan ja

dynamiikan ongelmia kuin lukiokursseilla, mutta
tehtävien ratkaisemisessa hyödynnetään hieman
edistyneempää matematiikkaa (lähinnä differentiaalilaskentaa) kuin lukion vastaavilla kursseilla.
Käytännössä laskut eivät kuitenkaan ole vaikeita,
vaan lukiossa opitut derivoimisen ja integroimisen
perustaidot ovat vielä riittäneet.
Yliopistossa erilaista aikaisempaan verrattuna on
myös ajattelukulttuurissa, joka poikkeaa paljon
koulumaailmasta. Kaikkia asioita ei ole mahdollista
opettaa kädestä pitäen, eikä myöskään kertaukselle riitä pahemmin aikaa. Itsenäinen työskentely
näyttelee tärkeää roolia. Fysiikan ja matematiikan
opetuksessa käytetään aikaisempaa enemmän aikaa
kaavojen todistamiseen ja opetellaan erityisesti ratkaisemaan ongelmia, joihin ei ole valmiita kaavoja.
Fysiikan ongelmat ovatkin useimmiten sellaisia,
joissa kappaleisiin vaikuttavat voimat eivät ole vakioita ja kappaleet liikkuvat kolmessa ulottuvuudessa.
Näissä tilanteissa joutuu yleensä itse kehittämään
ratkaisumenetelmänsä. Tällainen ongelmien ratkomisen harjoittelu jättää varmasti jälkensä myös
opiskelijoiden ajattelutapoihin yleisellä tasolla.

Tuomo Salmi luennoi Härkämäen kuulumisista Cygnus 2011 -tapahtumassa. Kuva © Harri Haukka.
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Tällä hetkellä käyn kahta matematiikan kurssia, lineaarialgebraa ja
analyysiä, sekä kahta fysiikan
kurssia, joista toinen on nimeltään
Fysiikka 1, ja toinen on harjoitustyökurssi. Näillä eväillä opinnot
ovat maistuneet hyvin, mutta
niissä ei myöskään ole ollut liiaksi
pureskeltavaa. Vapaa-aikanani
olen muun muassa jonkin verran
ehtinyt tutustua Turun kaupunkiin.
Nähtävää on toki vielä paljonkin,
sillä Turku on tänä vuonna toinen
Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Tänä syksynä olisi tarkoituksenani vierailla myös Tuorlan observatoriossa.

Eksoplaneettoja Nantesissa
Tähtiharrastus ja Warkauden
Kassiopeiakaan eivät ole päässeet unohtumaan. Lokakuun
alussa (2.-7. lokakuuta) edustan
Härkämäen havaintotiimiä Harri
Haukan kanssa Ranskan Nantesissa pidettävässä EPSC-DPSkonferenssissä, jonne kokontuvat
Euroopan ja Amerikan planeettatieteilijät. Tähtiharrastajatkin
pääsevät esittämään omaa panostaan planeettatutkimukseen.
Käytännössä Härkämäen osalta
kyse on lähinnä eksoplaneettahavainnoista, joita pääsen yleisölle
Tuomo Salmi Grazissa keväällä 2011. Kuva © Harri Haukka.
esittelemään. Havaintoryhmämme
osallistuu Nantesissa myös kokNoin kuutisenkymmentä opiskelijaa aloitti tänä
oukseen, jossa puidaan muun muassa sitä kuinka
vuonna fysikaalisten tieteiden opintonsa Turun
eurooppalaisten tähtiharrastajien ja ammattilaisten
yliopistossa. Hyvin suuri osa tulokkaista oli hakenut
eksoplaneettahavaintoyhteistyö on tammikuun
lääketieteelliseen koulutukseen mutta tien noustua
Grazin tapaamisen jälkeen lähtenyt käyntiin. Tähän
pystyyn lähtenyt opiskelemaan fysiikkaa. Monet
liittyen Härkämäellä on talven jälkeen havaittu
heistä yrittävät vielä tulevinakin vuosina vaihtaa
muutamia avaruusteleskooppi Keplerin alustavasti
koulutusalaa ja päätyä lääkäreiksi. Fyysikoksi valmlöytämiä mutta varmistamattomia planeettoja. Yhistuneita on lopulta paljon aloittaneita vähemmän.
destä näistä on jo tullut varmistettu planeettalöytö.
Tähtitiedettä pääaineekseen haluavia on vain muu□
tamia vuosittain, mutta he yleensä myös suorittavat
opintonsa loppuun. Opintoilmapiiri on mielestäni
ollut loistava, vaikka kaikkien ykköstoiveena ei olekaan fyysikon ammatti.
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Toiset aurinkokunnat havaintokohteina
Veli-Pekka Hentunen

Johdanto

Mistä harrastajahavainnot alkoivat?

Uutiset uusien eksoplaneettojen löytymisestä eivät ole enää mikään jymyjuttu. Jopa maankaltaiset
kiviplaneetat ovat jo havaitsijaryhmien löydöksissä
arkea. Parhaimmilla kaukoputkilla ja niiden spektrimittauksilla nähdään tähtiä kiertävät planeetat
suoraan kuvista ja ainekoostumuksesta voidaan
selvittää planeettojen kaasukehien alkuaineet ja
molekyylit. Niinpä elämän synnylle välttämättömien
yhdisteiden ja olosuhteiden etsimisestä on tullutkin
pikku hiljaa rutiinia.

Vaikka asumme täällä Suomessa tähtitaivaan tarkkailun kannalta aika hankalissa olosuhteissa, ei
eksoplaneettojen havaitseminen ole täällä juurikaan vaikeaa. Tästä saatiin ensimmäinen esimerkki
syksyllä 2000, kun Jyväskylän Siriuksen Arto Oksanen teki ensimmäisenä harrastajana maailmassa
eksoplaneettahavainnon kohteesta HD 209458b.
Tuolloin Arto mittasi ällistyttävän selvän valokäyrän
eksoplaneetan ylikulusta emotähtensä yli. Tällaisessa ylikulussa eli transitissa isokokoinen planeetta
himmentää tähden valoa hieman, noin 1 % verran,
kulkiessaan emotähtensä editse. Tuon Arton tekemän havainnon jälkeen alkoi suuri innostus ja nyt
uusia harrastajien eksoplaneettahavaintoja saadaan
useita joka päivä.

Parissa vuosikymmenessä eksoplaneettatutkimus
on siis kokenut jättiharppauksia. Mikäli kehitys jatkuu kutakuinkin tällä vauhdilla ja uudet suunnitellut
havaintolaitteet saadaan Maata kiertäville radoille,
on elinkelpoisen planeetan löytyminen enää ajan
kysymys. Myös elämän olemassaoloon viittaavat
merkit voidaan havaintojen avulla varmistaa. Kokonaan eri asia on se, voiko jokin elinkelpoinen
planeetta ylläpitää yhtä monimuotoista elämää kuin
Maa. Toisaalta yksi sellainen planeetta on jo olemassa, ja koska luonnonlait ovat nykytietämyksen
mukaan läpi universumin samanlaiset, olisi tällainen
yksi poikkeus muiden joukossa paremminkin luonnonlakien vastaista. Tässä vaiheessa mielikuvitus
lentää jo muihin sivilisaatioihin. Kommunikoivien
yhteisöjen löytäminen voi taas olla jo pitkien välimatkojen takia mahdotonta. Avaruusmatkailu ja
vieraiden sivilisaatioiden kohtaaminen vaatii tuhansien tai jopa miljoonien vuosien korkeaa teknistä
kehitysjaksoa. Maassakin sellaista on ollut vasta
noin vuosisadan verran.

Härkämäellä eksoplaneettahavainnot alkoivat keväällä 2006. Tuo ensimmäinen havaintomme oli
silkkaa uteliaisuutta: ”Onkohan meidänkin laitteilla
mahdollista havaita näitä melko himmeitä ilmiöitä?”
Ensimmäinen havaintomme tehtiin kohteesta TrES1b. Valokäyrä onnistui suorastaan yli odotusten ja
tieto tästä lähetettiin professori Gregori Laughlinille
Kaliforniaan. Juuri hän oli ollut eksoplaneettatutkimuksessa innostamassa harrastajia mukaan yhteistyöhön. Tuossa ensimmäisessä valokäyrässämme
oli nähtävissä pieni ylimääräinen kuhmu, joka
sai Laughlinin innostumaan. Hän oli aikaisemmin
ennustanut, että ko. tähdellä olisi valtavia tähdenpilkkuja, jotka näkyisivät valokäyrissä näin. Meidän
havaintomme oli ensimmäinen viite tällaisesta.
Tuon kevään jälkeen aloimme tehdä eksoplaneettahavaintoja aika ajoin ja niin tästäkin havaintotyöstä
Olipa elämän mahdollisuudet avaruudessa mitkä alkoi kehittyä pikku hiljaa rutiinia.
tahansa, on eksoplaneettatutkimus kuitenkin tällä
hetkellä yksi kiehtovimmista osa-alueista avaruus- Eksoplaneettatietokantoja selaamaan
tutkimusta. Mikä parasta, voidaan eksoplaneettoja
nykyään havaita aivan hyvin jo harrastajalaitteilla. Aivan sattumanvaraisesti eksoplaneettakohdetta ei
Havainnoissa käytetyt pienimmät laitteet ovat olleet tietenkään voi taivaalta valita. Jos kuvaamme jotain
vain muutaman senttimetrin läpimittaisia linssiput- tähteä läpi yön, on erittäin todennäköisestä, että
kia, sen verran kehittynyttä CCD-kuvaustekniikka sen valokäyrä on mittaustarkkuuden puitteissa tanykyään on.
sainen, tai muutokset ovat niin suuria, että ne eivät
ole planeettojen aiheuttamia. Tavallisten tähtien
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kirkkaus pysyy siis vakiona tai ns. muuttujatähdillä semasta kandidaatista. Tätä kirjoitettaessa niistä yksi
poikkeama on taas suhteellisen suuri, jopa useita kohde KOI 203b on saanut varmistuksen heinäkuun
magnitudeja.
lopulla ja siitä on tullut eksoplaneetta Kepler 17b.
Havaintomme on tämän kohteen kohdalla saanut
Eksoplaneettojen ylikulkujen havaitseminen pe- pre-corfirmation havainnon statuksen.
rustuu siihen, että meillä on jo entuudestaan tieto
olemassa olevista ylikulkijoista. Noin vuosikymmen Ensivalmistelut tehdään kotona
sitten Gregory Laughlin alkoi ylläpitää Transitsearchsivustoja. Siellä oli kaikkien vapaasti käytettävissä Miten eksoplaneetan valokäyrä käytännössä voitunnettujen ylikulkijoiden tietokanta. Tästä tieto- daan harrastajalaitteilla mitata? Tässäkin kohtaa
kannasta oli helppo tarkistaa, mitkä eksoplaneetat voidaan sanoa, että periaatteet ovat helppoja, mutovat havaittavissa kunakin yönä. Eksoplaneetojen ta toteutus ei kerta istumalta ehkä onnistukaan. On
määrän kasvaessa tuon sivuston ylläpito oli äärim- varauduttava epäonnistumisiin, huonoon tuuriin ja
mäisen työlästä ja aikaa vievää yksittäiselle hen- omiin mokauksiin. Mikäli sää näyttää suotuisalta
kilölle, varsinkin kaiken muun työn ohessa. Pian niin, että kirkasta havaintoaikaa on tulossa ainakin
tietokantaa alkoi ylläpitää harrastajatähtitieteilijä neljä tuntia, voidaan harkita eksoplaneettahavainBruce Gary Arizonasta. Hänen AXA-tietokantaansa non tekoa. Sopivia kohteita käydään sitten etsimässä
alettiin myös koota harrastajien tekemät havainnot ETD:n sivustolta.
ylikuluista. Tietokanta saavuttikin suuren suosion;
mukana havaitsemassa oli parhaimmillaan kymme- Eksoplaneettakohteiden hakusivulla asetetaan lähniä harrastajia ympäri maailmaa, etupäässä kuiten- töarvoksi Härkämäen observatorion koordinaatit,
kin Yhdysvalloista ja EU-maista. AXA-tietokantaan noin 28 astetta itäistä pituutta ja 62 astetta pohjoista
kertyi vuosien mittaan noin tuhat havaintoa.
leveyttä, sekä valitaan haluttu havaintopäivä. Heti
tämän jälkeen tietokannasta tulostuu näytölle lista
Pari vuotta sitten tšekkiläinen tiedeyhteisö alkoi sopivia kohteita. Suurin osa kohteista kuitenkin
ylläpitää Exoplanet Transit Database eli ETD-tieto- joudutaan hylkäämään monistakin syistä. Kohde
kantaa (http://var2.astro.cz/ETD/). Tämä tietokanta voi olla riittävän korkealla, siis ainakin 20 astetta
on nykyään eniten käytetty ja hyvin monipuolinen. horisontin ylläpuolella, vain osan aikaa ylikulusta.
Siihen voi kuka tahansa lähettää omat havaintonsa Tarkoitushan on saada koko ylikulku havaittua.
yksinkertaisessa tekstitiedostomuodossa. Mikä Juuri kohteen korkeus taivaanrannasta on tärkeää.
parasta, tietokannan sivuilla voi heti nähdä omien Näissä havainnoissa ilmakehän aiheuttama virhe on
havaintojen mukaan piirretyn valokäyrän ja verrata suuri. Paksu ilmakerros taittaa tähtien valoa ja siksi
omia tuloksia ennusteiden mukaisiin tuloksiin. Näin värimuutoksia voi tulla paljon. Koska kuvattavassa
harrastaja saa varmistuksen siitä, miten mittaus on kentässä pitää olla monta tähteä, jonka suhteen
onnistunut. Tietokannan sivulta voi myös nopeasti kohteena olevan tähden kirkkaus mitataan, olisi
saada listan kohteista, jotka ovat havaittavissa juuri hyvä, että nämä tähdet olisivat samanvärisiä ja
oman observatorion alueella sopivasti pimeään suunnilleen yhtä kirkkaita. Muussa tapauksessa
havaintoaikaan. ETD:n sivuilta löytyy lisäksi valtava juuri ilmakehän aiheuttama vaikutus korostuu ja
määrä toistaiseksi varmistamattomia Kepler- ja valokäyrästä tulee yhtä hässäkkää.
CoRoT-luotaimien löytämiä planeettakandidaatteja. Nämä kohteet ovat melko varmasti olemassa, Tässä vaiheessa meillä onkin yleensä enää muutama
mutta löytöön vaadittavat varmistukset ovat vielä järkevä kohde listalla. Mitä kirkkaampi tähti on (kirktekemättä. Tämä antaa siis harrastajillekin mahdol- kaudeltaan 10 - 12 magnitudia), sen parempi, sen
lisuuden havaita mahdollisia uusia eksoplaneettoja. parempi se on havaita. Tällöin tarvitaan lyhyempi
Tällaisilla havainnoilla voi olla tutkijoille hyvinkin valotusaika ja samalla dataa saadaan enemmän.
suuri merkitys. Uusien planeettojen löytövauhti on Myös ylikulun aiheuttaman himmenemisen suuniin suuri, että kohteita ei millään ehditä varmista- ruus on oltava riittävä, vähintään 5 mmag eli noin 5
maan perinpohjaisesti ammattilaisten toimesta. Esi- promillea, jotta jotain järkevää valokäyrää harrastamerkiksi Härkämäellä tehtiin keväällä 2011 varmat jalaitteilla voidaan saada aikaiseksi. Kentässä pitäisi
ylikulkuhavainnot kolmesta Kepler-satelliitin havait- olla vielä muitakin suunnilleen yhtä kirkkaita tähtiä.
22

Tämä tarkistetaan
tietokannan sivulta, joka näyttää
pyydettäessä myös
valokuvan kohteen
kuvakentästä. Jos
sopivia vertailutähtiä ei ole, vaihdetaan kohdetta.
Eksoplaneettojen
ylikulun kesto voi
vaihdella hyvin paljon - lyhimmillään
ne ovat muutaman sekunnin ja
pisimmillään jopa
kymmenien tuntien mittaisia. Koska ennen ja jälkeen
Havainnon kohteena oleva KOI 1452 tähti on merkitty kuvakenttään V-kirjaimella ja valitut 12
ylikulkua pitää saavertailutähteä C-kirjaimilla. Kuva © Veli-Pekka Hentunen.
da valokäyrää noin
tunnin verran, tarminuuttia. Kyseinen ylikulku onkin melko helppo
koittaa tämä usein sitä, että vain alle neljän tunnin havaita. Koska käytössämme on 14” läpimittainen
ylikulkijat kelpuutetaan. Yksi suuri houkutus on peilikaukoputki, vaatii tuo kohde noin 60 sekunnin
myös valita sellaisia kohteita, joita eivät muut ole valotuksen ilman suodatinta, siis valitaan clear.
havainneet aiemmin tai niitä on havaittu vielä sen
verran vähän, että uutta dataa tarvitaan.
Havainnot tulee aloittaa tuntia aiemmin ja päätNäiden kaikkien kriteerien täyttyessä listalla voi olla
enää pari kohdetta jäljellä, joskus ei yhtään. Mm.
Kepler-kandidaattien emotähdet ovat usein hyvin
himmeitä luokkaa 15 magnitudia ja ylikulun aiheuttama tähden himmeneminen on 1 mmag luokkaa.
CoRoT-kohteet taas ovat yleensä deklinaation 0
paikkeilla ja siten hyvin harvoin Suomessa riittävän
korkealla horisontista katsottuna.

Sitten havaitsemaan
Jos siis kaikki edellä mainittu haku on tuottanut yhden sopivan kohteen, on aika tulostaa itselle vertailukartta tähden kuvakentästä sekä kerätä kohteesta
riittävät tiedot. Näitä ovat emotähden koodi ja näennäinen kirkkaus sekä Herzprung-Russell-tyyppi,
ylikulun alku-, keski- ja loppuaika sekä himmenemisen suuruus. Tietojen avulla valitaan suodatin
ja valotusaika. Oletetaan, että kohde olisi ollut
kirkkaudeltaan 13 magnitudia, ylikulku himmentää
emotähteä 10 mmag verran ja ylikulku kestäisi 135

tää tunti ylikulun jälkeen. Kaikkiaan havaintoaikaa
kertyy 4 tuntia 15 minuuttia. Minuutin valotuksella
tuo tarkoitta reilut 200 kuvaa kameran kuvansiirron viiveet huomioiden. Koska kameran kuvat ovat
raakakuvia, pitää ne aina kalibroida. Meidän on
otettava ennen kuvauksen alkua noin kymmenen
dark-, bias- ja flat-kuvaa. Näihin on varattava aikaa
puolisen tuntia. Kaukoputken kohdistaminen ja
kuvakentän saaminen riittävän tarkaksi ja sopivan
seurantatähden löytäminen vaativat myös esivalmisteluja. Tähtitornilla on hyvä olla ennen ylikulun
kuvausten aloittamista ainakin kaksi tuntia aiemmin.
Kun kaikki valmistelut on tehty, aloitetaan kuvaus.
Käytännössä annetaan laitteiden tehdä työ ja toivotaan, että sääennuste on luvannut riittävän pitkään
selkeää.
Koska kupolissamme ei ole pyöritysmekanismia,
on sitä käytävä työntämässä noin 40 - 60 minuutin
välein. Samalla kannattaa tarkistaa, että jo otetut kuvat ovat olleet hyvälaatuisia ja kaikki toimii
oikein. Muun ajan voikin sitten vaikka nukkua.
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tehdään mittaus. Valokäyrän mittaamista varten voi käyttää MaxIm
DL -kuvausohjelmaa,
mutta minä yleensä
käytän AIP4WIN-ohjelmaa. Pikaisesti katson
otannalla, että kuvat
ovat koko ajalta hyvälaatuisia, ei utupilvien
aiheuttamaa himmenemistä tai muuta poikkeavaa. Asetan kuvien
kalibroinnit, valitsen
ensimmäiseltä ns. vertailuframelta kohteen
ja sille ainakin neljä,
mutta mieluiten jopa
yli kymmenen sopivaa
vertailutähteä, joiden
suhteen kirkkaus mitataan. Sitten vain painan ”execute” ja kone
raksuttaa muutaman
minuutin ja käy kuva
kuvalta koko havainETD:n sivulla KOI 1452b kohteen tietoaineistosta tehty valokäyrä. Alempaan valokäyrään toaineiston läpi. Viion tehty ilmamassan muutoksen aiheuttaman trendin korjaus. Valokäyrän mukaan tähden meisen kuvan jälkeen
himmeneminen on ollut 14,8 mmag ja ylikulun kesto 118,7 minuuttia. Kuva © TRESCA.
ohjelma näyttää valokäyrän ensimmäisen
vertailutähden suhMikäli kohde kulkee etelämeridiaanin yli, joudutaan
German equatorial -tyypin jalustalle tekemään ns. teen. Itse tietoaineisto on tallentunut valittuun
pier flip -toiminto. Tässä toiminnossa kuvakenttä kansioon tekstitiedostona. Tiedostoon tulee paljon
kääntyy ylösalaisin ja kuvaus on keskeytettävä het- informaatiota: havaintoajat, valotus, suodin, valitut
keksi. Kohde on haettava uudestaan kenttään ja et- vertailutähdet paikkoineen sekä tietenkin kohteen
sittävä myös uusi seurantatähti. Tämä vaihe kuluttaa kirkkaus verrattuna vertailutähtiin magnitudieroarvokasta havaintoaikaa yleensä 20 minuuttia. Se ei na. Kyseinen tekstitiedosto aukaistaan, kopioidaan
ole vielä liikaa kohtalaisen pitkän ylikulun kannalta. sieltä tarvittavat tietosarakkeet ja siirretään ne
Jos tämä voidaan välttää, valitaan hakuvaiheessa Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Excelillä saa
kohde niin, että se ei kulje koko havaintoaikana lukuarvoista näppärästi valokäyrän valitsemalla
vaaka-akselille kuluvan ajan (Geocentric Julian Day
etelämeridiaanin yli.
arvoina) ja pystyakselille kirkkauseron. Excelin kuvaa
Kuvankäsittely ja mittaustyö jatkuvat kotona on helppo muutella halutuksi ja laittaa kuva vaikka
yhdistyksen kotisivuille.
Toivon mukaan olemme noin seitsemän tunnin
rupeaman aikana saaneet onnistuneen havaintosarjan. Seuraavaksi suljemme laitteet, otamme kertyneet kuvat muistitikulle talteen ja ajamme kotiin,
yleensä siis aamuvarhain. Yleensä mielenkiinto on
sen verran suuri, että kuvat käsitellään heti ja niistä

Saatu tietoaineisto muokataan vielä niin, että
valitaan aika (JD), kirkkauserot ja tulosten virhemarginaalit omaksi tekstitiedostoksi ja haetaan se
internetissä ETD:n sivulle. Sivulla olevalle lomakkeelle kirjoitetaan perustiedot mm. havainnon
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Havaintoaineiston perusteella laskettu KOI 1452b:n ylikulun geometria verrattuna laskettuun arvoon. Kuvasta näkyy tähden
ja planeetan mittasuhteet sekä kohta, josta planeetta Maasta katsoen kulkee tähden editse. Kuva © TRESCA.

tekijästä, laitteista, valotuksesta ja suotimista. Kun
tieto on saatu tietokantaan, tulee näytölle välittömästi sivuston ohjelman laskema valokäyrä ja myös
vertailutiedot ennusteen mukaiseen tulokseen.
Tästä päästään arvioimaan, miten hyvin oma havainto sopii ennusteen kanssa yhteen. Yleensä ne
ovat sopineet todella hyvin. Nyt tulosaineisto vain
hyväksytään ja se on kenen tahansa luettavissa ja
käytettävissä - siis myös tutkijaryhmien hyötynä!
Havaitsijalta on kulunut tähän aikaa kaikkiaan noin
kymmenen tuntia ja vaivan palkaksi on saatu nätti
valokäyrä ETD:n tietokantaan. Sivustolla valokäyrä
arvioidaan vielä numeroilla 1 - 5. Mitä parempi
valokäyrä on, sen pienempi luku. Yleensä harrastajahavainnot ovat parhaimmillaankin korkeintaan
luokkaa 2, mutta useimmin luokkaa 3 tai 4. Arvion perusteena käytetään mm. havaintopisteiden
hajontaa. Mikäli kohde oli korkealla horisontista
katsottuna, sää oli suotuisa, ei ollut kuutamoa ja
suotimen sekä vertailutähtien valinta sattuivat nappiin, päästään tulokseen 2.

Mitä Härkämäellä on saatu aikaan?
Tässä mennään tällä hetkellä Härkämäen observatorion eksoplaneettahavainnoissa. Olemme kuvanneet noin 50 valokäyrää yli 30 eri eksoplaneetasta.
Tämä on ihan hyvää harrastajatasoa koko maailmassa. Joukossa on monta ensimmäistä harrastajahavaintoa uusista kohteista ja kolme eksoplaneetan
pre-confirmation havaintoa. Havaintomme ovat
saaneet arvostusta myös ammattitutkijoiden keskuudessa. Olemme päässet mukaan havaintojen
kautta muutamiin tutkijayhteisöihinkin ja niinpä
havaintojamme on esitelty posterein ja esitelmin
monessa Euroopan maassa.

Tällä yhteistyösaralla on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin. Olemme valmiita ottamaan havaintokohteiksemme uusi mielenkiintoisia taivaankappaleita
- varmistamattomien kandidaattien lisäksi mm.
valkoisten kääpiöiden eksoplaneettaehdokkaita ja
flare-purkautujatähtiä. Myös mukanaolo ammattilaisten ja harrastajien tapaamisissa saa varmaan
jatkoa. Mahdollisesti tulevassa kerhotalossammekin
tullaan pitämään tällainen tilaisuus jo lähivuosina. □
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Kesä, kesä
Tommi Kumlin

Näin kesän jälkeen juuri lukion (ja koeviikon) aloittaneena voin sanoa, että viime kesä oli oikein mukavaa ja antoisaa aikaa, ehkä myös tähtiharrastuksen
kannalta. Koulun loppuessa lopullisesti oli helppo
ottaa rennosti ja nauttia kesästä.

massa oli useita luentoja ja päivä sujuikin mukavasti,
kävijöitä tapahtumassa oli jopa Helsingistä asti.

Aivan kesän aluksi sain viimeinkin käsiini kunnollisen
kameran. Järjestelmäkameraksi sitä kai kutsutaan,
ja aluksi näppäimien paljous oli häkellyttävää, mutta
onneksi laite osoittautui helppokäyttöiseksi. Kesällä tähtitaivaan kuvaaminen on hieman hankalaa,
mutta sainpahan testattua yhteistoiminnan kaukoputkeni kanssa tähtäillessä järven yli vastapäisen
saaren puunlatvoja. Muuhun käyttöön suvi oli kyllä
otollista aikaa, eikä vähiten runsaiden kesätapahtumien ikuistamiseen.

Seuraavana viikonloppuna oli jo käännettävä kokka
kohti kesän päätapahtumaa, Cygnusta, joka järjestettiin tällä kertaa Jokioisilla. Tapahtuman rakenne
oli tänä vuonna erilainen lähinnä paikan erilaisen
luonteen vuoksi, mutta niinhän sitä sanotaan, että
vaihtelu virkistää. Esityksiä pidettiin runsaasti, ja
väkeäkin oli luennoilla tavallista enemmän, Sali
kun sattui olemaan viilein paikka lähialueilla hyvän
ilmastointinsa ansiosta. Kosteutta ja lämpöä piisasi,
myrskybongareille tästä Cygnuksesta tuli erittäin
kiireinen. Jokioinen oli tutustumisen arvoinen
paikka ja samalla sai tekosyyn kiertää eteläisempää
Suomea.

Ensimmäisenä kokoontumisena toimi ensimmäistä
kertaa järjestetty V. A. Heiskasen aurinkopäivä 16.7.
Vaikka toinen päivän pääaiheista, auringon katselu,
jäi vähäiseksi pilvisestä säästä johtuen, niin itse Heiskasta käsitellyt ohjelma ei siitä häiriintynyt. Ohjel-

Syksy on jo pitkällä, sitä on vaikea olla huomaamatta. Kamera on jo päässyt oikeaan käyttöön ja
vapaa-ajasta ei ole tietoakaan, mutta kesän turvin
saattaa jopa jaksaa joulun lomiin saakka, tietenkin
taivaalle tuijotellen. □

Tommi Kumlin (vasemmalla) ja Tuomo Salmi (oikealla) Cygnus 2011 -tapahtumassa Jokioisilla. Kuva © Harri Haukka.
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Warkauden Kassiopeian kesäkuvakilpailu 2011
Harri Haukka

Kassiopieia päätti järjestää jäsenistölleen kesäkuvakilpailun jonka kilpailuajaksi päätettiin toukokuusyyskuu. Tuomaristoksi valittiin Kassiopeian nykyinen puheenjohtaja Veli-Pekka Hentunen, tutkija
Harri Haukka ja insinööri Jari Juutilainen. Kaikki
kolme ovat olleet Kassiopeian toiminnassa mukana
koko yhdistyksen historian ajan ja täten nähneet
varsin monenlaisia kuvia tähtitaivaan- ja ilmakehänilmiöistä. Oli myös luonnollista, että tuomariston
jäsenet eivät voineet osallistua kisaan.
Ennakkoon tuomaristo odotti kuvia mm. sateenkaarista, ukkosista, salamista ja valaisevista yöpilvistä.
Yllätykseksemme olikin suuri, kun kisaan ei lähetetty
yhtään kuvaa edellä mainituista kohteista. Ilmeisesti
kisaan osallistuneet kuvaajat eivät uskoneet, että
kesän ”perinteisillä” ilmiöillä voisi pärjätä. Tästäkin
huolimatta kisan kuvasato oli loistava. Voidaankin
sanoa, että kaikki kolme eniten pisteitä saanutta
kuvaa voitaisiin julkaista julisteina. Niin hyviä ne
olivat.

”Asettelu toimii, rajaus toimii, värit mahtavat - todella upea kuva.”
” Täydet pisteet tälle kuvalle. Ei löydy mitään moitittavaa. Asettelu on täydellinen ja niin on kaikki
muutkin kategoriat. Mielestäni kisan paras kuva.”
Tommi sai palkinnoksi kuvastaan mm. Halot-kirjan
ja kuvan tämän lehden kanteen sekä kunniakirjan
joka ojennetaan hänelle Kassiopeian 10-vuotistapahtumassa 23.10. Varkauden kirjastolla.
Toisen sijan kuvakisassa saavutti Riitta Vähävihun
upea pilvikuva jossa auringonsäteet risteilevät pilvenverhon välistä ympäri maisemaa. Riitan kuva
keräsi kunnioitettavat 65 pistettä. Riitan kuvaa kommentoitiin tuomariston toimesta seuraavasti:
”Upeasti sattunut hetki saatu kuvaan. Kaikin puolin
julisteainesta.”

Miten kuvat arvosteltiin?

”Tässä on hieno otos. Auringonsäteet ovat aina
hienoja ja tähän kuvaan ne on saatu vangittua
erinomaisesti. Hieno kuva.”

Kuvakisan tuomaristo päätti jakaa pisteitä viidessä
eri kategoriassa välttääkseen mahdolliset tasapelit.
Kategorioiksi valittiin: asettelu, omaperäisyys, värit,
Kuvan yleisvaikutelma ja kokonaisuus sekä kesäisyys.
Jokaisesta kategoriasta saattoi saada viisi pistettä ja
täten yhdeltä tuomarilta saattoi saada maksimissaan 25 pistettä. Koska tuomaristossa oli kolme
jäsentä, niin koko kisan maksimipisteet olivat 75.

Kolmanen sijan vei toinen Tommi Kumlinin ottama
kuva upeasta järvimaisemasta jonka värit saivat
kiitosta tuomaristolta. Tommin toinen kuva sai pisteitä 64, eli ”kaksoisvoittokaan” ei ollut Tommilla
kaukana. Voidaankin siis sanoa, että voitto meni
oikealle ihmiselle.

Kuka kisan sitten voitti?

Koska kisassa oli kyse kesästä, niin kunniamaininnan
kisan kesäisimmästä kuvasta saa Maija Mannerkorven ottama kuva uivista nuorista. Maijan ja muiden
kilpailuun osallistuneiden kilpailukuvat löytyvät
Kassiopeian galleriasta omasta kansiostaan. Myös
tämän lehden sivuilla 2 ja 31 on otoksia kuvakisan
annista.

Tällä kertaa kisan voittokuvan nappasi yksi yhdistyksemme nuorista jäsenistämme eli Tommi Kumlin.
Tommin voittokuva sai koko tuomaristolta yhteensä
70 pistettä jota voidaan pitää huikeana saavutuksena. Tommin kuva olikin kaikkien tuomarien mielestä
kisan paras. Ohessa tuomareiden kommentit Tom- Tuomaristo haluaakin kiittää kaikkia kisaan osallistuneita ja positiivisen kokemuksen myötä voimme
min voittajakuvasta:
myös uusia kisan tulevina vuosina. □
”Värien puolesta kisan kirkas ykkönen. Upea iltarusko. Julisteainesta.”
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Kerhotalon rakentaminen
Hannu Aartolahti

Edellisen lehden ilmestymisen jälkeen seurasi
rakentamisessa hiljainen vaihe. Paperikasa ensimmäistä maksatuserää varten lähti Mansikalle. Sieltä
pyydettiin ja opastettiin tekemään muutama pieni
korjaus. Kuntaraha tuli Mansikalta tilille 3.2.2011.
Sen suuruus oli 5334,48 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön osuus maksatuksesta saatiin 16.6.2011.
Sen suuruus oli 21077,76 euroa. Toinen maksatuserä on lähdössä. Siihen tulee alkuvuosi syyskuun
loppuun asti.
Eristeiden tarjoukset pyydettiin huhtikuun lopulla
ja Parocin eristekuorma saapui 2.5. Eristeet olivat
talon seinissä 16.5. ja rakennuksen ulkomuoto näkyi
selvästi ulkoseinien ollessa ikkunoita ja ovia lukuun
ottamatta kiinni.
Sitten seurasi höyrysulkumuovin asennus välikattoon ja katon rimoitus. Näiden päälle saatiin laitettua katto eristeiden ensimmäinen kerros. Villaa tuli
10 cm ja myöhemmin laitetaan sen päälle puhallusvillaa vielä 30 cm.
Höyrysulkua ja viimeistä kerrosta eristettä seiniin
alettiin laittaa kesä- heinäkuun vaihteessa. Työhön
tuli kuitenkin tauko, koska taloon oli tullut asukas.
Harmaasieppo oli tehnyt pesän tulevan keittiön
nurkkaan. Päätettiin, että lintu saa pesiä rauhassa.
Poikasia ilmaantui pesään viisi.

Sisätöistä siirryttiin ulkotöihin. Pohjamaalattua ulkovuorauspaneelia tilattiin 1500 metriä. Ne maalattiin
rakennuksen sisällä kertaalleen ennen kiinnittämistä. Maalareita oli lauantaisin useita. Panelointi aloitettiin kesäkuun alkupuolella. Samalla Harri Pöllänen
kivitti sokkelin. Panelointi oli suuri työ ja valmista
tuli elokuun viimeisenä päivänä. Alaosa paneloitiin
vaakasuuntaan ja yläosa pystysuuntaan. Toinen
maalaus tehtiin seinällä. Telineinä käytettiin lattian
eristeeksi tulleita styrox paketteja. Niiden päältä
laudoitettiin myös räystäiden alapuoli. Siihen käytettiin tavallista lautaa, joka maalattiin kertaalleen
ennen asennusta ja uudelleen katossa. Paneloinnin
ja räystäiden asennusta helpotti hyvin paljon, että
runko oli tehty huolella, eikä saumoja tarvinnut
venytellä tai kutistella.
Samaan aikaan ulkovuorauksen kanssa tehtiin välikatolla ilmastointiputkien asennusta ja eristystä.
Peltikaton alla kuumassa ja kattotuolien päällä liikkuen se oli vaativa työ.
Maalaustelineinä toimineiden eristepakettien purkaminen lattialle tapahtui syyskuun ensimmäisinä
päivinä. Sitä ennen oli laitettava viemäri- ja vesijohtoja lattiaan. Eristekerros lattiassa on 20cm, joten
sieltä ei lämpö karkaa.

Talkoolaiset kahvitauolla.
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Kerhotalon päätyseinän maalausta. Kuva © Hannu Aartolahti.

Lämmitystapaa päätettiin muuttaa suorasta sähköstä osittain aurinkoenergiaa käyttäväksi. Katolle
tulee kolme aurinkokerääjää, joista energia siirretään nesteen avulla 500 litran varaajaan ja sieltä
lattiabetonissa olevaan putkistoon. Näin taloon
tulee lattialämmitys. Sama varaaja toimii myös
käyttöveden lämmittäjänä. Asennustyön tekee
ammattikorkeakoulu, joka myös osallistuu kustannuksiin. Tässä kohden budjetti ylittyy ja säästöä on
keksittävä muualta. Lämmitystapa on vähän käytetty ja opiskelijat saavat kokemusta seuraamalla miten
laitteisto toimii. Sen pitäisi maksaa itsensä takaisin
energian säästönä, joskus.
Syksyn tärkein rakennusvaihe oli lattialaatan valaminen. Se tapahtui 23.9. Lämmitysputket jäivät laatan
sisälle alimmaisiksi. Niiden päälle tuli sideverkko ja
tulisijojen kohdalle harjaterästä verkkojen lisäksi.
Paikalla oli kymmenen talkoolaista ja kaksi ammattilaista. Aamulla varhain aloitettiin ja työ valmistui
iltapäivän aikaan. Välillä syötiin Reinon baarissa
talkoorokkaa, hedelmäsalaattia ja juotiin kotikaljaa.
Pullakahvia oli tietysti. Betonimassaa meni hiukan
enemmän kuin oli laskettu. Tämä viikko oli syksyn
raskain. Yhtenä päivänä kävi vierailulla eläkeläisryhmä, jossa oli 48 senioria, kuten nykyisin sanotaan.
Näin suurta aikuisten ryhmää ei ole Härkämäellä
ennen vieraillut. Niin tuli vietettyä kaikki arkipäivät
Härkämäellä.

Betonin kuivaessa oli ulkotöiden vuoro ja vintin
portaat tuli tehtyä syyskuun lopulla. Rännit ja ikkunat odottavat kiinnitystä. Samoin kasa puita, joka
pilkottiin polttopuiksi lokakuun ensimmäisenä päivän Timo Immosen avustuksella. Pinoamista riittää
monelle talkoolaiselle.
Talkootunteja on tehty tämän vuoden puolella lähes
1500. Viime vuoden määrä oli noin 1100 tuntia.
Talkoolaisia on ollut yhteensä 44.
Rahaa on kulunut jossain kohden yli arvion ja jossain
kohden on päästy säästämään. Suuria ylityksiä tuli
maansiirrossa jo viime syksynä. Prosenteissa mitaten
suurin ylitys on tullut ilmanvaihtojärjestelmässä.
Arvio oli 4200 euroa, mutta nyt on jo kulunut 8000
euroa ja ilmalämpöpumppu on hankkimatta. Runkorakenteissa on päästy alle arvion. Tällä hetkellä alitus
on muutama tuhat euroa. Lämmitysjärjestelmän
muutos lattialämmitykseen aiheuttaa ylimääräisiä
kuluja.
Varauskyselyitä Härkämäelle on tullut mukavasti.
Viime lokakuussa siellä oli yksi tilaisuus. Nyt kalenterissa on viisi varmaa ja kaksi mietinnän alla olevaa
tilaisuutta. Niiden aikana rakentamaan ei ennätä.
Toivottavasti ensi kesänä ollaan lähes valmiin talon
omistajia. □
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Prisma-tiedeohjelmasta tuttu

JARI MÄKINEN
pitää yleisöesitelmän Varkauden
kirjaston auditoriossa sunnuntaina
23.10.2011 klo 14 alkaen.
AIHEENA: Miehitettyjen avaruuslentojen historia sekä avaruusjärjestö ESA:n ja sen tutkimuskeskuksen ESTEC:n toiminta.
Tilaisuus on samalla Warkauden Kassiopeia ry:n 10-vuotistapahtuma. Kahvitarjoilu.

Vapaa pääsy
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Lasten sarjan voittajaksi valittiin Anni Heikkisen (10v.) ottama pilvikuva jossa tumma metsä etualalla luo dramaattisen tunnelman. Kuva © Anni Heikkinen.

Esa Heikkisen järvimaisemakuvan kruunaa veneiden kiinnityspoijut
jotka tuovat kuvaan omat todella leimaavan kesäisen tunnelman.
Kuva © Esa Heikkinen.
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Kirsi Strengellin kuva pilvistä jotka heijastuvat järven
pinnasta, oli yksi kuvakisan hienoista kuvista. Kuva ©
Kirsi Strengell.
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Puhdasta tehokkuutta.
Tänään tehtävät voimalaitospäätökset vaikuttavat
energiantuotannon taloudellisuuteen ja ympäristön
hyvinvointiin vielä vuosikymmenien kuluttua.
Me haluamme huolehtia luonnosta kehittämällä
tehokkaita ja ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja.

www.fosterwheeler.fi

