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ETU- JA TAKAKANSI
Etukansi
Etukannen kuvana on tällä kertaa Henri
Tainon ottama kuva Kiinan auringonpimennysmatkalta. Henri kävi seikkailemassa
Janne Pyykön kanssa kiinanmuurin länsipäässä ja yksi Henrin ottamista kuvista
pääsi Tähdet ja avaruus -lehden kanteen.
Tämä on hieno saavutus. Tarkemmin Henrin matkasta voi lukea tämän lehden sivuilta
11-18. Kannen kuvat © IYA2009 / Galileo
Teacher Training Program ja Henri Taino.

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

Takakansi

Lehden painosmäärä: n. 160 kpl.

Takakannessa on tälläkin kertaa supernovia. Markku Nissinen ja Veli-Pekka
Hentunen onnistuivat löytämään kaksi
uutta supernovaa syksyllä 2008 ja onkin
siis aivan luonnollista, että nämä supernovat pääsevät komeilemaan takakanteen.
Markun ja Veli-Pekan syksyllä löytämät
supernovat kantavat tunnuksia SN 2008fb
ja SN 2008gx. Onnea löytäjille jälleen kerran upeasta havaintotyöstä.

6. vuosikerta (vuodesta 2003 alkaen)

Yhteystiedot:
Harri Haukka (lehden päätoimittaja)
harri.haukka@kassiopeia.net
Markku Nissinen (mainosmyynti)
markku.nissinen@kassiopeia.net
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PÄÄKIRJOITUS
Tällä kertaa pääkirjoitus koskee vain ja ainoastaan syksyllä 2008 tehtyä jäsenkyselyä.
Kyselyyn vastattiin ihan mukavasti, vaikka
toki enemmänkin olisi voinut vastauksia
tulla. Tästäkin huolimatta tulokset antavat
varmasti ihan hyvän kuvan siitä millaiseksi
toiminta koetaan ja mitä halutaisiin parantaa. Ohessa siis lyhyt yhteenveto kyselystä.
Tarkempaa analyysiä voi käydä katselemassa yhdistyksen kotisivuilta.
Kyselyyn vastasi yhteensä 20 jäsentä
jotka ovat olleet keskimäärin 4,2 vuotta
yhdistyksen jäseninä. Vastanneista noin
puolet on myös Ursan jäseniä. Suurin osa
vastanneista ottaa osaa Kassiopeian tapahtumiin pari kertaa vuodessa ja vain harva
ilmoitti osallistuvansa viikottain toimintaan.
Tämä ei sinäänsä ole yllättävä tulos, koska
näin asianlaita on monessa yhdityksessä.
Todella aktiivinen ryhmä on jokseenkin noin
10-15% koko yhdistyksen jäsenmäärästä.
Vastanneiden mielestä osallistumisaktiivisuus voisi olla suurempi, jos mm. saisi
henkilökohtaista opastusta tai tuntisi muita
jäseniä paremmin.
Toimintamuodoissa selväksi ykköseksi
nousi tähtientarkkailu kotona. Havainto- ja
jäsenillat tulivat tasaisena kaksikkona ja
kotisivujakin arvostettiin. Sen sijaan yleisöluennot olivat viimeisenä. Lienekkö syynä
niiden vähyys? Tiedonsaannissa sähköposti on kyselyn mukaan ylivoimainen
ykkönen. Kyselyn suurimpana yllätyksenä
voidaan sanoa sanomalehtien yhtä ylivoimaista jumbosijaa.
Mielipidekysymyksissä eniten kiitosta
saivat harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja yhdistyksen kotisivut. Aivan
näiden tuntumassa oli näkyvyys eri medioissa. Ad Astran päätoimittajana oli ilahduttavaa huomata, että lehteä pidetään hyvin
tasokkaana. Eli lehdellä näyttää olevan

oma paikkansa yhdistyksen toiminnassa.
Risuja tuli riittävästä perusopetuksesta,
havaintolaiteperehdytyksestä ja ammattilaisesitelmien määrästä. Kaksi ensimmäistä tarkoittanee sitä, että tulevina vuosina yhdistyksen pitäisi järjestää kursseja.
Varmaan kaukoputkikurssi olisi jälleen
ajankohtainen samoin kuin tähtitieteen peruskurssi. Ammattilaisesitelmien suhteen
lienee suurempi haaste. Varkaus on kaukana suurista yliopistokaupungeista joissa
opetetaan tähtitiedettä. Tämä tarkoittaa
sitä, että luennoitsijan palkkio ja matkakorvaukset ovat suurehkot. Lisäksi, kun
eri luennoitsijatukien myöntämisperusteet
ovat kiristyneet, rahoituksen löytäminen
on hankalaa.
Avoimissa kysymyksissä nousi esille muutamia seikkoja. Yksi oli nuorisotoiminnan
kehittäminen. Tämä on todellakin hyvä
idea, mutta kaipaa talkoovoimia toteutukseen. Asiasta varmasti keskustellaan mm.
syyskokouksessa ja muissa yhteyksissä.
Myös kerhotoimintaa toivottiin ja sen suhteen yhdistys onkin jo ryhtynyt toimeen
aloittamalla kerhoiltatoiminnan syksyllä
2008. Ad Astra sai ihan mukavasti kehuja,
mutta myös kehittämisideoita tuli hyvin. Yksi
selvä kehitysidea jota toivottiin oli jäsenten
esittely ja heidän havaintokertomuksien
julkaiseminen. Kehuja Ad Astra sai mm.
parantuneesta painoasusta.
Mitkä asiat on sitten hoidettu vastanneiden
mielestä hyvin ja mitkä huonosti? Kyselyn
mukaan hyvin hoidettuja asioita ovat tieteellinen tutkimustyö ja niistä raportoiminen.
Myös tiedotus sai hyvän arvion samoin
kuin Härkämäen observatorio kokonaisuudessaan. Risuja yhdistys sai mm. nuorten
innostamisesta ja siitä että toimintaa voisi
olla enemmän. Tosin molemmissa edellä
mainituissa todettiin myös se, että kyse on
myös jäsenten omasta aktiivisuudesta jotta
asiat hoituvat.
Harri Haukka
Päätoimittaja
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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

kursseja esim. tähtivalokuvauksesta. Myös
tieteellinen tutkimus nähtiin tärkeänä ja
yhä enemmän lisää aktiivisia havaitsijoita
toivotaan mukaan toimintaan.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt Warkauden Kassiopeialle 5000 euron
suuruisen apurahan Härkämäen observatorion uuden tähtitornin laitteistoon.
Apurahat julkistettiin säätiön perustajan,
merenkulkuneuvos Antti Wihurin syntymäpäivänä 9.10.2008.

Härkämäen observatoriossa on jatkettu
ahkerasti supernovien etsimistä syksyn aikana. Härkämäellä on löydetty syksyn aikana
kaksi uutta supernovaa. Ensimmäinen löytyi 24/25.8 välisenä yönä ja se sai nimen
SN 2008fb. Se on tyypin II supernova.
Spetri mitattiin Nordic Optical Telescope
-kaukoputkella. Paljon kiitoksia Jesper
Sollermanille, Johan Fynbolle, Seppo
Mattilalle sekä muille spektrimittaukseen
osallistuneille. Löytyessään supernova
oli kirkkaudeltaan n. 16,9. Toinen löytyi
4/5.11 välisenä yönä ja nimeltään se on SN
2008gx. Se on myös tyypin II supernova,
mahdollisesti IIb tyyppiä. Löytäjinä molemmissa olivat Veli-Pekka Hentunen ja Markku
Nissinen. Varmistuskuvat supernovaan SN
2008gx otti Arto Oksanen Hankasalmen
observatoriossa. Löytyessään supernovan
kirkkaus oli 16,8. Supernovan tyypinmääritys
tehtiin Kalifornian yliopiston Lickin observatoriossa. Tänä vuonna uusia supernovia
on raportoitu maailmanlaajuisesti marraskuun alkupäiville mennessä n. 200 kpl
ja Härkämäen observatoriossa niistä on
löydetty 3 kpl, ensimmäinen tämän vuoden
löytö oli nimeltään SN 2008bo. Härkämäellä
on kuvattu kuluneen vuoden aikana myös
eksoplaneettojen ylikulkuja sekä paljon
muita kohteita.

Hankimme apurahalla Celestronin suurimman kaukoputken ja siihen lisäksi huurreputken. Kaukoputkessa on 14 tuuman,
eli 35,56 cm pääpeili ja rakenteeltaan se
on Schmidt-Cassegrain tyyppinen, putki on
valmistettu alumiinista ja siinä on Celestronin
StarBright XLT-pinnoitteet optisilla pinnoilla.
Polttoväli on 3910 mm. Kaukoputki on jo
tilattu ja se saapuu Varkauteen vuoden
vaihteessa, ehkä jo ennen joulua, joten
yhdistys saa jälleen erittäin mieluisan
joululahjan. Kiitämme lämpimästi Jenny ja
Antti Wihurin rahastoa tästä yhdistykselle
erittäin tärkeästä apurahasta!
Härkämäellä järjestettiin 20.9 yhdistyksen
toiminnan suunnittelupäivä, johon osallistui
ilahduttavan paljon jäseniä. Suunnittelupäivän aikana esille tuli paljon asioita
ja yhdistyksen toiminnasta keskusteltiin
vilkkaasti. Paljon hyviä ideoita esitettiin.
Kaikki ideat kirjattiin ylös ja niitä tullaan
toteuttamaan tulevaisuudessa. Päätettiin
tehdä jäsenkysely, joka toteutettiinkin jo
ja Harri Haukka kertoo jäsenkyselyn tuloksista tässä lehdessä toisaalla. Toivottiin
järjestettäväksi kerhotyyppistä ohjelmaa
ja Hannu Aartolahti lupautui pitämään
kerhoiltoja Varkauden lukiolla. Ensimmäinen
kerhoilta pidettiin 2.11. Yhdistyksen toiminnan varainhankinnassa tarvitaan talkoolaisia, päätettiin perustaa talkoorinkejä,
joihin jäsenet voivat ilmoittautua tiettyihin
tehtäviin. Talkoorinkeihin on jo jäseniä
ilmoittautunut, mutta vielä lisää ilmoittautumisia toivotaan. Toivottiin myös perus-

Kesän Cygnus-tapahtuma onnistui hyvin.
Paljon kiitoksia talkoisiin osallistuneille.
Järjestimme lokakuussa matkan Nyrölän
kallioplanetaarioon sekä Hankasalmen
observatorioon. Kiitokset isännille Nyrölään
ja Hankasalmelle. Matka meni hyvin, kallioplanetaario on todella upea paikka ja
Hankasalmen observatorioon oli myös
mielenkiintoista tutustua isolla porukalla
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Markku Nissinen
Warkauden Kassiopeia ry.

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.Jäsenillat alkavat
kello 18:00. Jäsenillat pidetään keväällä
2009 Varkauden lukion luokassa 255
(toinen kerros).

Härkämäen observatorio televisiossa

Kevään jäsenillat:

Härkämäen observatorio oli syksyllä
2008 kahteen otteeseen televisiossa.
Ensimmäisellä kerralla Itä-Suomen uutiset
tekivät noin kahden ja puolen minuutin jutun 12.8.2008 lähetettyyn alueuutislähetykseen. Toisen kerran Härkämäki
pääsi uutisiin 12.11.2008, kun MTV3:n
kymmenen uutisten loppukevennys käsitteli
Härkämäkeä. Molemmissa uutisissa haastateltiin Markku Nissistä ja Veli-Pekka
Hentusta supernovalöydöistä.

- Tiistaina 20.1.
- Tiistaina 17.2.
- Tiistaina 17.3.

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

Härkämäellä havaittiin meteoroidia 2008 TC3

Sääntömääräiset kokoukset:
- Syyskokous 9.12.2008
- Kevätkokous 7.4.2009

Markku Nissinen onnistui ainoana suomalaisena havaitsemaan ja kuvaamaan
Sudaniin 7.10.2008 tippuneen noin kahden
metrin kokoisen meteoroidin. Kyseinen
meteoroidi on ensimmäinen taivaankappale
joka havaittiin ennen ilmakehään saapumista
ja jonka putoaminen voitiin ennustaa.

Tapahtumat
Härkämäen uusivuosi
Härkämäellä vietetään jo kuudetta kertaa
uudenvuodenvastaanottoa. Kohokohtina
vuoden 2008 saavutuksien kertaaminen,
katsaus tulevaan tähtitieteenvuoteen sekä
tietysti ilotulitus jota varten toivomme,
että paikalle saadaan paljon raketteja. Tapahtuma alkaa noin kello 20:00 ja päättyy
puolen yön jälkeen. Tervetuloa.

Härkämäellä havaittiin 17:s
eksoplaneetta
Veli-Pekka Hentunen onnistui havaitsemaan
17. eksoplaneetan Härkämäen observatoriolla 6.11.2008, kun hän mittasi eksoplaneetan CoroTExo-1b:n valokäyrän.

Lisätietoa: kalenteri.kassiopeia.net
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TÄHTIHARRASTAJANA
AMMATTILAISTEN JOUKOSSA

kontaktien luonti on pääosassa. Käytännössä nämä tavoitteet saavutetaan mm.
järjestämällä vuosittaisia konferensseja sekä
organisoimalla toimintaa internetissä.

Tähtiharrastus alkaa olemaan viimeistään
siinä vaiheessa vakavaa, kun huomaa
olevansa keskellä Saksaa tähtitieteen
konferensissa. Näin kävi allekirjoittaneelle
syyskuussa 2008, kun pääsin työmatkalle
Münsterin yliopistokaupunkiin jossa järjestettiin järjestyksessään kolmas European
Planetary Science Congress (EPSC).

Suomessa Ilmatieteen laitoksella on iso
rooli EuroPlaNetin toiminnassa. Laitos
ylläpitää EuroPlaNet IDIS ( Integrated
and Distributed Information Service )
-internetsivustoa, jonka tarkoituksena on
tarjota tietoa kaikesta mitä EuroPlaNetin
alaisuudessa tehdään. Sivuston kautta
mm. eurooppalaiset tutkijat voivat hakea
tietokannasta oman alansa muita tutkijoita
ja tutkimusohjelmia.

Mikä ihmeen EuroPlaNet?
Ennen kuin tutustumme tarkemmin EPSC:n
antiin, niin on hyvä tutkia mikä oikein on
EuroPlaNet -organisaatio joka järjestää
kyseisen konferenssin. EuroPlaNet-lyhenne
tulee sanoista European Planetology
Network joka tarkoittaa suoraan suomeksi
käännettynä Euroopan planetologien verkostostoa.

Kyseinen tietokanta ei sisällä pelkästään
tähtitieteen ammattilaisten tietoja, vaan
myös aktiivisesti toimivia harrastajia löytyy
tietokannasta. Esimerkkinä voidaan mainita
vaikka Härkämäen observatorio joka löytyy
tietokannasta eksoplaneettatutkimuksen
alta. Tietokantaa päivitetään koko ajan ja
tulevaisuudessa sieltä löytynee takuulla
muitakin suomalaisia observatorioita.

EuroPlaNet:n tehtävänä on koota yhteen
eurooppalaisia planeettatutkijoita ja tutkimusryhmiä sekä ylläpitää jo luotua yhteistyöverkostoa. Luonnollisesti myös uusien

EuroPlaNetin rahoituksesta vastaa muuten
Euroopan unioni, sillä EuroPlaNet on osa
EU:n kuudetta puiteohjelmaa.

European Planetary Science Congress pääpaikkana toimi linna joka oli osa paikallista Westfälische WilhelmsUniversität yliopistoa. Kuva © Harri Haukka.
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Eksoplaneetoista hulluihin
ideoihin

Ei pelkkää ammattilaistouhua
Vaikka EPSC onkin pääasiassa suunnattu
tähtitieteen ammattilaisille, oli tällä kertaa
ohjelmassa myös paljon tähtiharrastusasiaa.
Syynä tähän oli luonnollisesti se, että vuosi
2009 on kansainvälinen tähtitieteen vuosi
ja sen järjestelyissä harrastajayhteisöllä
on suuri rooli. Allekirjoittanut pyrki ottamaan osaa mahdollisimman moneen harrastajaesitelmään ja onneksi työkiireet
antoivat sen verran myöten, että pääsin
nauttimaan tähtiharrastusannista.

EPSC:n ohjelmatarjonta oli todella runsas.
Kiireisimpinä päivinä luentoja oli aamu
yhdeksästä aina iltaan kello kahdeksaan
asti. Lisäksi kun ohjelmaa oli jopa viidessä
luentosalissa yhtäaikaa, niin voidaan todeta,
että käytännössä oli mahdotonta seurata
kaikkia kiinnostavia luentoja. Oli siis tehtävä
vaikeita valintoja siitä mihin aihealueisiin
halusi keskittyä. Allekirjoittanut päätti
jo etukäteen, että pääpainopisteet ovat
avaruusmissioissa, Marsin tutkimisessa
ja harrastuspuolella. Pelkästään edellä
mainittujen läpi koluaminen kävi työstä.

Oli ilo huomata, että ammattilaiset ovat
oikeasti kiinnostuneet tähtiharrastajien
toiminnasta ja hyvänä esimerkkinä voidaan
mainita Venus Express (VEx) -mission
maanpäällinen kuvauskampanja jossa
harrastajat ottavat kuvia Venuksesta ja
lähettävät ne Euroopan avaruusjärjestölle
analysoitavaksi. Tätä projektia pidetään
arvokkaana sen vuoksi, että itse VEx
-avaruusalus ei voi kuvata planeettaa koko
ajan ja harrastajien ottamat kuvat paikkaavat näitä syntyneitä “kuvausaukkoja”.
Näin ollen saadaan Venuksesta kuvia,
vaikkakin pienellä resoluutiolla, lähes koko
ajan ja ilman katkoksia.

Vaikka luentoja oli paljon, niin niiden
seuraaminen oli mukavaa lähinnä siitä
syystä, että pisimmilläänkin yksi luento
sai kestää puoli tuntia. Useat saivat tiivistettyä asiansa jopa 15 minuuttiin. Koska
luennot olivat lyhyitä, niin asiatkin vaihtuivat
tiuhaan tahtiin. Tämä piti mielenkiinnon
hyvin yllä ja ainakin allekirjoittanut välttyi
”torkkumiselta”.
Tässä yhteydessä ei ole mahdollista
kovinkaan tarkkaan käydä läpi millaisia
aiheita luennot käsittelivät, mutta yksi
mieleenpainuva luento on mainittava.
Venäläinen tutkija Ekonomov , joka toimi jo Neuvostoliiton Venera Venusohjelmassa yhtenä tutkijoista, luennoi
mahdollisista tulevista Venus-lennoista
ja millainen planeetalle laskeutuvan laskeutujan pitäisi olla jotta sen mukana
olevat tutkimusinstrumentit voisivat tehdä
pitkäaikaisia havaintoja. Ekonomov esitti,
että Venukseen lähettäisiin metallinen pallo
jonka sisällä sijaitsevat mittauslaitteet. Tämä
pallo täytettäisiin vedellä joka jäädytettäsiin.
Kun alus laskeutuisi Venuksen pinnalle,
jäätynyt vesi viilentäisi mittauslaitteita
hyvinkin pitkään ennen kuin sulanut vesi
kiehuisi ja laitteet tuhoutuisivat.

Kuvankäsittelyllä oli myös iso rooli harrastajaesitelmissä. Monille avaruusharrastajille
tuttu Doug Ellison, joka ylläpitää suosittua
Unmanned Spaceflight -foorumia, kertoi
foorumin jäsenten aikaansaannoksista Marsissa kulkevien mönkijöiden (Opportunity ja
Spirit) kuvien kuvankäsittelystä. Hän mm.
esitteli kuvien avulla tehtyjä animaatiota
joissa näytettiin mönkijän liikkumista Marsin
pinnalla.

Postereilla pinnalle
Tähtitieteellisten konferenssien yksi osa on
ns. posterisessiot joissa tutkijat ja tutkimusryhmät esittelevät tuloksiaan. Münsterin
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mukavaa kuultavaa. Tähtiharrastajilla on
todellakin suuri merkitys tähtitieteessä.

konfrenssissa oli myös esillä useita harrastajien postereita. Varsinkin meteorihavaitsijat olivat vahvasti esillä kahden posterin voimin. Meteoriharrastajien posterit
keskittyivät tällä kertaa Perseidien vuoden
2007 meteoriparven ja alustavasti myös
vuoden 2008 analysointiin. Planeettaharrastajille tarjolla oli pari posteria jotka käsittelivät mm. Marsin vuosien 2003, 2005 ja
2007 oppositiohavaintoja sekä välineistöä
joilla kyseisiä havaintoja voidaan tehdä.

Tapahtuman jälkimainingeissa heräsi ajatus, että vuonna 2009 voisi olla oivallinen
tilaisuus kasata Härkämäen oma posteri
Potsdamin EPSC:hen. Toivottavasti tästä
ajatuksesta tulee totta, sillä olisihan se
hienoa, jos euroopan suurimmassa ammattilaisten tähtitiedetapahtumassa olisi
Härkämäen observatorion oma posteri
jossa esitellään observatorion tekemiä
havaintoja.

Voidaankin sanoa, että sekä ohjelmallinen
tarjonta samoin kuin myös posteritarjonta
oli erittäin laajaa harrastajanäkökulmasta
tarkasteltuna. Lisäksi kun
muistetaan se, että EPSC tarjosi lisäksi kymmenkertaisen
määrän muuta tähtitiedeohjelmaa, niin tapahtuma taatusti tarjosi mielenkiintoista
seurattavaa jokaiselle osallistujalle. Vuonna 2009 EPSC
järjestetään Potsdamissa ja
jos tähtitiedeasiat kiinnostavat, niin kannattaa todellakin
harkita tapahtumaan osallistumista.

Harri Haukka

Härkämäki ja EPSC
2009
EPSC 2008 oli erinomainen
kokemus sekä alan ammattilaiselle, että myös
tähtiharrastajalle. Tapahtuman selvä painopiste
tähtiharrastuspuolella oli
tuleva tähtitieteen vuosi,
mutta myös ne rohkaisevat
viestit joita tähtiharrastajille
annettiin alan ammattilaisilta
mm. NASAsta ja Euroopan
avaruusjärjestöstä, olivat
Joskus se tähtiharrastajakin joutuu töihin. Tässä esitellään suomalaisvenäläis-espanjalaista MetNet -laskeutujaa EPSC:n osallistujille.
Kuva © Riku Järvinen.
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KANSAINVÄLINEN TÄHTITIETEEN VUOSI 2009

Kansainvälisyys huikeaa
Tällä hetkellä vuoden kansainvälisillä sivuilla
(www.astronomy2009.org) on listattu jo
129 kansallista järjestelykomiteaa, Suomi
mukaanluettuna. Voidaankin siis sanoa,
että koko maapallo on tavalla tai toisella
mukana järjestämässä tähtitieteen vuotta
2009.

Vuosi 2009 on merkittävä vuosi tähtitieteelle.
Tuleehan tällöin kuluneeksi 400 vuotta
kaukoputken keksimisestä. Tämän kunniaksi UNESCO ja kansainvälinen tähtitieteen unioni (IAU) ovatkin nimenneet
tulevan vuoden 2009 kansainväliseksi
tähtitieteen vuodeksi. Mitä tämä tarkoittaa
käytännössä ja miten se tulee näkymään
maailmalla, Suomessa ja Varkauden
alueella? Tästä hieman seuraavaksi.

Suomessa vuoden kansallisen tason
järjestelyistä vastaa IAY:n järjestelytoimikunta jota vetää Tapio Markkanen .
Toimikunnassa on edustajia eri puolta
Suomea mm. yliopistoista ja tähtitieteellinen
yhdistys Ursasta. Ursa onkin yksi pääasiallisista järjestäjistä ja kaikki Ursan
vuoden 2009 tapahtumat järjestetään
tähtitieteen vuoden teeman mukaan.

Tähtitieteen vuoden 2009 tavoitteet ja visio
Luonnontieteistä tähtitiede lienee yksi
vanhimmista, ellei jopa vanhin. Historiassa
tunnetaan useita kansoja ja kulttuureja
joiden elämään tähtitaivaan tapahtumat
ovat vaikuttaneet erittäin vahvasti. Mm.
inkakulttuurissa tähtitaivas oli tärkeässä
roolissa ja euroopan yksi tunnetuimmista
matkailukohteista, Stonehenge, on rakennettu tähtitaivaan tapahtumien innoittamana.

Yksi Ursan organisoimista tapahtumista
on ns. Universumin näkymiä näyttely
joka kiertää eri puolilla Suomea aloittaen
Helsingistä, Lasipalatsin aukiolta. Myös
Ursan suosittu planetaario tulee olemaan
tuttu näky eri puolilla maatamme. Muita mainittavia tapahtumia ovat mm.
kansainvälisesti järjestettävä 100 tuntia
tähtitiedettä -tapahtuma joka sijoittuu
huhtikuuhun ja syyskuun perinteinen
tähtiharrastusviikko.

Vuoden tavoitteiksi on kansainvälisellä
tasolla määritelty kosmisen alkuperämme
etsintä ja yhteisen perintömme valaiseminen.
Nämä tavoitteet ovat ihan hyviä, koska
ne yhdistävät jokaista Maan kansalaista.
Tähtitiede on tässä suhteessa hyvä väline,
koska se yhdistää kansoja ja luo rajoja
ylittävää yhteistyötä.

Kansainvälisesti suuria teemoja ovat
jo mainitun 100 tuntia tähtitiedettä
-tapahtuman lisäksi mm. Galileoscope
-kaukoputken rakennuskampanja, Nainen
astronomina sekä tähtiteteen kehittäminen
kansainvälisesti - tähtitiedettä kaikille.
Näiden lisäksi löytyy kymmeniä kansallisesti
merkittäviä teemoja ja projekteja. Näihin
voi tutustua tarkemmin kansainvälisellä
internet-sivustolla.

Lisäksi vuoden tarkoituksena on mm. nostaa
kiinnostusta tieteitä kohtaan ja erityisesti
kehittää tähtitiedettä kehittyvissä maissa.
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Tähtitieteen vuosi 2009 Varkaudessa
Koska vuosi 2009 on nimetty tähtitieteen
vuodeksi, on myös luonnollista, että se
näkyy myös Varkauden alueella. Warkauden Kassiopeialla on paikallisena
tähtiharrastusyhdistyksenä suurin rooli
tuoda jo mainittuja teemoja esille ja
parhaiten se tapahtuu integroimalla ne
yhdistyksen eri tapahtumiin.
Ensimmäinen tähtitieteen vuoden tapahtuma
on jo 31.12.2008, eli uudenvuodenaattona,
kun Harri Haukka pitää esitelmän aiheesta.
Esitelmässä esitellään vuoden tapahtumia,
niin kansainvälisellä tasolla, kuin myös
kansallisella tasolla. Lisäksi teemme katsauksen vuoden 2008 tapahtumiin ja
kertaamme vuoden kohokohdat. Vuoden
alkupuolella oleva ”100 tuntia tähtitiedettä”
-tapahtuma on varmasti yksi kevään tapahtumista joihin Kassiopeia ottaa osaa.
Kassiopeia on jo muutamana vuotena
järjestänyt Vekara-Varkaus -tapahtuman
yhteydessä Galileon kaukoputkipajan. Koska Galileoscope on yksi kansainvälisistä
teemoista, niin lienee selvää, että vuoden
2009 kaukoputkipaja järjestetään teemavuoden ”lipun” alla. Yksi merkittävimmistä
Kassiopeian osallistumismuodoista loppuvuodesta on tieteellisen posterin tekeminen
ja esitteleminen EPSC 2009:ään joka
järjestetään Potsdamissa, Saksassa.
EPSC:tä on esitelty tämän lehden aiemmassa artikkelissa (s. 5-7).

Mistä lisätietoa?
Koska tähtitieteen vuosi kestää koko
vuoden, ei kaikkea siihen liittyvää voi
kirjoittaa tähän artikkeliin. Onneksi kuitenkin
internet on pullollaan aiheeseen liittyviä
sivuja ja Suomea koskeva tieto löytyy
kätevästi osoitteesta www.astronomy2009.
fi. Kyseiselle sivustolle kerätään kaikki
Suomessa järjestettävät teemavuoden
tapahtumat. Käykää siis tutustumassa
sivustoon.
Warkauden Kassiopeialla ei ole vielä omaa
teemasivustoa vuodelle, mutta jos tarvetta
tälläiselle sivustolle tulee, voidaan sellainen
perustaa. Pääasiallisesti tarkoituksena on,
että tapahtumat merkataan jo totuttuun
tapaan kalenteriimme (kalenteri.kassiopeia.
net) ja niistä uutisoidaan hyvissä ajoin
kotisivujemme uutisosiossa.
Toivottavasti mahdollisimman moni kassiopeialainen innostuu teemavuodesta ja
osallistuu sen tapahtumiin, niin Varkauden
alueella kuin myös muualla Suomessa.
Kaikki mukaan tekemään mukavaa ja
mieleenpainuvaa tähtitieteen vuotta 2009!
Harri Haukka

Edellä mainittujen lisäksi voidaan järjestää
muitakin teemavuoden tapahtumia, mutta
suunnitelmat tarkentuvat vuoden 2009
alussa. Ainakin jonkinlaista näyttelyä
on harkittu samoin kuin esitelmiä. Toki
jotta kaikki mainitut tapahtumat voidaan
järjestää, tarvitaan innokasta talkoovoimaa
järjestelyihin.
9 Kuva © IYA2009 / Galileo Teacher Training Program

Syyskokouskutsu toisella puolella

TÄHTITIETEEN
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Galileoscope

Miljoonat katsovat taivaalle
Kukapa meistä ei muistaisi sitä, kun ensimmäistä katsoimme Kuuta kaukoputkella ja
ihmettelimme sen kraatereita ja pinnanmuotoja. Samoja elämyksiä saimme, kun näimme
Jupiterin pilvivyöhykkeet ja Galileon neljä
kuuta sekä Saturnuksen renkaat. Kun katsomme ensimmäistä kertaakaukoputken läpi,
on se kokemus joka muokkaa käsitystämme
ympäröivästä tähtitaivaasta ja universumista.
Kansainvälisen tähtitieteenvuoden tarkoituksena on tuoda tämä kokemus mahdollisimman monen ulottuville. Kansalliset järjestelykomiteat tarjoavat maissaan mahdollisuuden
rakentaa yksinkertaisia, helposti koottavia ja
helppokäyttöisiä kaukoputkia joita voidaan
jakaa miljoonille ihmisille. Ideaalisessa tapauksessa jokaisen IAY2009 tapahtuman osallistuvan pitäisi saada kotiinviemisiksi yksi tälläinen
kaukoputki. Tämä yksinkertainen kaukoputki
kannustaa ihmisiä rakentamaan kaukoputkia
ja havaitsemaan niillä kuten Galileo aikoinaan.
Näiden kokemuksien jakaminen on yksi kansainvälisen tähtitieteenvuoden tavoitteista.
Tee-se-itse Galileoscope saattaa olla yksi
avaintekijöistä innostamaan uusia henkilöitä
tähtitieteeseen ja varsinkin heitä joilla ei ole
mahdollisuutta hankkia kalliita kaukoputkia.

mukset kertovat, että van harvaa käytetään
tähtien katseluun. Kansainvälinen Telescope
Amnesty -ohjelma kutsuu ihmiset tuomaan
heidän vähällä käytöllä olevat kaukoputkensa
IYA2009 -tapahtumiin jossa tähtitieteilijä tai
-harrastajat opettavat ihmisiä kuinka käyttää
niitä ja antavat vinkkejä niiden huollosta,
parannuksista yms. sekä innostaa ihmisiä
pysymään tähtiharrastuksen parissa. IYA2009
rohkaisee kaikkia tapahtumajärjestäjiä toteuttamaan edellä mainittuja tavoitteita jotta 10
miljoona ihmistä ympäri maailmaa saisivat
ensimmäisen kokemuksensa kaukoputkella
havaitsemisesta.
Galileo Galilein kaukoputkipaja lapsille VekaraVarkaus tapahtumassa kesäkuussa 2009, yhteyshenkilö Veli-Pekka Hentunen (veli-pekka.
hentunen@wkassiopeia.net)

IYA2009 pyrkii antamaan vuonna 2009 10
miljoonalle ihmisille ensimmäisen kokemuksen kaukoputken läpikatsomisesta. Tämä
saavutetaan, jos esimerkiksi 100 000:sta
tähtiharrastajasta kukin esittelee tähtitaivasta 100 henkilölle. Vuosittain myydään
miljoonia pieniä kaukoputkia, mutta tutkiTeksti: Harri Haukka, englanninkielistä tekstiä mukaillen
Kuvat © IYA2009 / Galileoscope

www.galileoscope.org

Sarjakuva: Juho Sihvonen
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Julkaistu aiemmin Avaruusluotain 4/2008

RÌ QUÁN SHÍ - AURINKO
KOKONAAN SYÖDÄÄN

jos paikkana olisi vielä Kiina ja siellä itse
Kiinan muuri, niin mikäs sen parempaa.
Tästä alkoikin sitten matkasuunnitelmien
teko. Tosin aluksi vierähti yli vuoden verran
aikaa ennen kuin asialle tuli konkreettisesti
tehtyä juuri mitään.

Kaikki mitä tarvitaan on yllytyshulluutta ja
lisäksi hieman myös seikkailun halua. Sekä
vielä joku joka ehdottaa jotain tavallisuudesta
varsin poikkeavaa matkaa Näin kävi vuonna
2006 Cygnuksella, jossa Janne Pyykön
kanssa heitimme ilmaan ajatuksen nähdä
vuoden 2008 auringonpimennys Kiinassa.
Paikkana Kiina on varmasti erilainen kuin
mitä länsimaalaisena on tottunut ja sitä se
kieltämättä olikin.

Keväällä 2008 laitoimme kuitenkin vauhtia asiaan ja otimme selville Google
Earth -karttojen ja ilmavalokuvien avulla
millainen pimennyspaikka on. Tiesimme
että alueella on kiinan muuri, mutta sitä
emme aivan varmaksi vielä tienneet että
sattuisiko se juuri täydellisen pimennyksen
alueelle. Myöhemmin kävi ilmi että myös
kaikkein läntisin vartiotorni oli juuri tuon
täydellisen pimennyksen alueella. Lisäksi
pimennysalue sijaitsee Gobin autiomaassa
Gansun provinssissa, joten voi olettaa että
sateet tuskin tulevat olemaan ongelma.

Jostain syystä Aasia tai ylipäätään vanhat
kulttuurit ovat kiehtoneet minua jo kauan
aikaa. Vuonna 2006 tuli eteen tilaisuus, jota
en halunnut jättää käyttämättä. Matkustaa
Kiinaan katsomaan auringonpimennystä.
Jo itse pimennys, varsinkin näin ensikertalaiselle, on huikea tapahtuma. Mutta

NASAn Terra-satelliitti onnistui kuvaamaan pimennystä, kun sen rata kulki läheltä pimennyksen keskilinjaa. Tästä kvuasta käy hyvin ilmi miltä pimennys näyttää, kun sitä katsellaan avaruudesta käsin
Kuva © NASA Terra Satellite.
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ilmasto yllätti silti. Paita liimaantui ihoon
kiinni välittömästi kun astuimme ilmastoidusta lentoterminaalista ulos. Lisäksi
ilmansaasteet tuntuivat heti nenässä. Onneksi lentokenttä ei ole aivan kaupungin
keskustassa, sillä matkalla kotimaan lentokentälle näimme miten harmaata kaupungissa olikaan. Ei siis ihme että Kiinan
saasteongelmat puhuttavat.

Vaihtoehtoina oli aluksi mennä joko junalla
Venäjän halki, mutta matkustusaika osoittautui aivan liian pitkäksi joten ainoaksi
vaihtoehdoksi jäi siten lentäminen. Finnair
lennätti meidät ensin Shanghaihin josta
matkan teko jatkui ulkomaan lentokentältä
kotimaan lentokentälle. Matkaa välissä noin
45 kilometriä. Valitettavasti vain Kiinassa
ei puhuta vielä juurikaan englantia, joten
joko kerrot asiasi käsimerkeillä tai sitten
esität asiasi huonolla kiinalla. Valitsimme
jälkimmäisen. Lentokoneessa istuessani
olin tehnyt muutamia lauseita valmiiksi,
jotta taksikuskimme osaisi viedä meidät
oikeaan paikaan. Lisäksi katsoimme myös
tiekylteistä että paikka jonne olimme menossa oli todellakin lentokenttä. Kiinan ääntämiseni ei aivan vielä vastaa natiivia - ei
lähellekään.

Shanghaista lensimme Lanzhouhun, joka
on pienehkö 1,2 miljoonan ihmisen kaupunki Gansun provinssissa, jossa myös
Dunghuan sijaitsee. Koska Lanzhou sijaitsee Keltaisenjoen varrella laaksossa
ja etelässä ilman vaihtumista estää tehokkaasti Lanshan vuori, ei ole ihme että
kaupungilla onkin kyseenalainen maine
yhtenä maailman saastuneimmista kaupungeista Tämän totesimme itsekin kun
kävimme myöhemmin tutustumassa kaupunkiin matkalla Pekingiin. Mutta tästä lisää
jäljempänä.

Vaikka lähtiessämme Suomessa oli jo kesä
pitkällä, niin Shanghain lähes trooppinen
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Dunghuanissa ollessamme kävimme tutustumassa myös Mogao-luoliin, jotka ovat
olleet vuodesta 1987 UNESCO:n maailmanperintökohde. Alue tunnetaan myös
Tuhannen Buddhan luolina ja alue jakaantuu kahteen osaan, joista toinen - vähemmän tunnettu - sijaitsee noin 35 kilometrin
päässä itse maailmanperintökohteesta.
Tunnetumman alueen luolasto jakaantuu
492 temppeliin ja toinen alue koostuu vajaasta kymmenestä restauroidusta temppelistä. Luolat ovat rakennettu hiekkakiveen
joentörmään, joten aika on kuluttanut luolia
ja tuhonnutkin osan niistä.

Matka jatkui lentäen samana päivänä, jona
Suomesta lähdimme, kohti Dunghuania.
Hotelli oli meille internetin kautta varattuna. Mutta vielä piti päästä Dunghuanin
lentokentältä kohti hotellia. Taas vastassa
kielimuuri. Näihin muureihin törmäilikin
Kiinassa tavan tuosta, mutta esteethän on
tehty voitettaviksi. Siispä lopulta pääsimme
hotellillemme, jossa olikin odottamassa
aivan uudet ongelmat. Nettivarausfirma
sivuilla ei ollut mitään mainintaa siitä että
hotellihuoneita ei maksetakaan etukäteen
vaikka olivatkin varausmaksua jo perimässä. Hotelli ei siis ollutkaan saanut
mitään maksua, joten jouduimme maksamaan huoneemme hotellin tiskillä samalla
jo haukotellen matkaväsymyksestä.

Legendan mukaan buddhalaismunkki Le
Zun sai vuonna 366 jaa. näyn tuhannesta
Buddhasta ja suostutteli varakkaan silkkitien
pyhiinvaeltajan rahoittamaan ensimmäisen
temppelin. Temppeliluolien määrä kasvoi
lopulta yli tuhannen. 300-1300-luvuilla
buddhalaiset munkit kokosivat paikkaan
kirjoituksia ja pyhiinvaeltajat maalasivat
luoliin seinämaalauksia, jotka peittävät
42 000 m². Luolat hylättiin 1300-luvulla.
1900-luvun alkuvuosina kiinalainen Wang
Yuan-lu ryhtyi eräiden luolien hoitajaksi.
Hän löysi valtavan, kätketyn kirjaston erään
temppelin seinän takaa, aivan temppelin
sisäänkäynnin suulta.

Seuraavat pari päivää menikin rattoisasti
myös etsien lisätietoa miten tuo nettivaraus oikein toimii. Selvisi lopulta että nettivarausfirma ei otakaan mitään maksua
vaan pelkästään varaa hotellihuoneita.
Siis maksamamme lasku hotellille oli voimassa. Tässä yhteydessä epäilimme että
toimiikohan Kiinassa Skype, sillä nettivarausfirma sijaitsee Yhdysvalloissa ja sinne
soittaminen Kiinasta olisi tullut aivan liian
kalliiksi. Toimihan se Skype, mutta osasyy
taisi olla juuri alkavissa Olympialaisissa.

Mogao-luolat ovat olleet vuodesta 1987 UNESCO:n maailmanperintökohde. Kuva © Henri Taino.
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Kiinalainen lehdistö noteerasi auringonpimennyksen näyttävästi, huolimatta lähestyvistä olympialaisista.
Kuva © Henri Taino.

Dunghuan sijaitsee Taklimakan aavikolla
Gobin autiomaan reunalla, ollen siis
keidaskaupunki kuten Jiyuguankin on.
Jälkimmäinen kaupunki oli meidän kohteemme, jonne olimme menossa katsomaan auringonpimennystä. Sateet eivät
olleet ongelma, mutta hiekka oli. Jannella
meni kamera jumiin jo heti ensimmäisinä
päivinä kun kävimme tutustumassa Dunghuanin hiekkadyyneihin. Dyynialueelle
tuli parahiksi hiekkamyrsky ja digikameran
suljin sanoi työsopimuksensa irti. Myöhemmin illalla Janne sai ravisteltua hiekan kamerasta pois ja kuvaaminen voi seuraavina
päivinä jatkua.

Dyynialue ei itse asiassa ole kovin laaja. Se
ulottuu vain 20x40 kilometrin alueelle. Muu
osa autiomaata on enemmän tai vähemmän kivikkoa. Täysin kuivaa autiomaata
ei ole kuin Taklimakan hiekka-aavikko,
joka - tulkinnoista riippuen - kuuluu osana
Gobin autiomaahan. Suomalaisesta on
ehkä hiukan vaikea käsittää Kiinan valtavia
mittasuh-teita mutta paikka jossa odottelimme auringonpimennystä sijaitsee noin
tuhannen kilometrin päässä lähimmästä
rannikosta. Itse asiassa juuri kyseisellä
seudulla on paikka joka sijaitsee kaikkein
kauimpana rannikosta koko maailmassa.
14

Paikallinen ruoka koostuu riisin lisäksi
myös perunasta, jota viljellään enemmän
läntisessä Kiinassa kuin itäisessä. Myös
paikallinen ruoka oli osittain perunapitoisia,
mutta oli ruokalistallamme myös riisiruokia.
Onneksi ruoka on vielä toistaiseksi Kiinassa
halpaa, mutta olimmehan vielä kaukana
itärannikon suurkaupungeista. Annoskoko
ei jättänyt ainakaan nälkäiseksi, pikemminkin tuskallisen täydeksi. Itsekin teen
juojana, oli oikein mukavaa kun ruokailessa
teelasi täyttyi tämän tuosta.

Samalla huomasimme että Kiinassa osataan ottaa turisteilta rahat pois. Jopa aavikolla menemisestä täytyi maksaa 12 euroa eli paikallista rahaa 120 Yuania (RMB).
Muutenkin turismin on otettu Kiinassa tosissaan. Mainontaa on vähintäänkin runsaasti
esillä ja kommunistivetoinen kansantasavaltalainen valtiomuoto ei näkynyt kuin internetin rajoitusten muodossa.
Kiersimme ajan kuluksi myös kaupungin
ulkopuolella tutustumassa paikallisten
asukkaiden elinoloihin. Paikallinen väestö
asuu kerrostaloalueen ulkopuolella melko
vaatimattomasti. Asumusten pakkasen
kesto perustuu lähinnä puulämmittämiseen
ja keltasavitiileihin. Mantereisen ilmaston
johdosta paikka kokee vuodessa melko
suuria muutoksia lämpötiloissa. Talvella
alueella on pakkasta, paikoin hyvinkin
kireää mutta kesällä taas todella lämmintä.
Vaikka keltaisesta savitiilestä rakennetut
talot eivät olekaan länsimaalaiselle aivan
jokapäivänen näky, niin pihalla oleva tuliterä
skootteri sitä vastoin on. Ja jokaisella kiinalaisella täytynee nykyisin olla kännykkä,
niin yleisiä ne tuntuivat siellä olevan. Jopa
aivan nuorilla, alle kouluikäisillä, lapsillakin
oli jo omat puhelimet.

Perjantaina 1.8. oli tarkoitus jatkaa matkaa
kohti Jiyuguania, joten torstaina olimme ostamassa lippuja. Tarkoitus oli mennä junalla
Dunghuanista Jiyuguaniin, mutta lippujen
saanti osoittautuikin melkoiseksi ongelmaksi. Kielimuuri oli toinen niistä ongelmista
ja toinen oli että paikallisesta lipputoimista
oli junaliput jo loppu. Kiinassahan jaetaan
junaliput toimistoille etukäteen, ja jos ne
loppuu kesken niin ei auta kuin odottaa
seuraavaa junaa. Kysyttyämme neuvoa ja
saatuamme lapun jossa luki bussiasema
lähdimme kävelemään kohti lähintä poliisia.
Hänen ystävällisellä avustuksellä löysimme
bussiaseman ja siellä kohtasimme taas sen
samaisen kielimuurin.

Henri onnistui tavoitteessaan. Kuva pimentyneestä auringosta ja kiinanmuurista. Kuva © Henri Taino.
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huikeat ja hyvänä lisänä etelässä sijaitsevat
lumihuippuinen Qilian vuoristo, joka kohoaa
yli viiden kilometrin korkeuteen.

Eli raapustamaan taas paperille lauseita
jotta saisimme liput perjantaille. Bussiasemalta saimme hyvät neuvot mikä bussi
on lähdössä ja mihin aikaan. Onneksi kiinalaiset olivat avuliaita ja siitä suuri kiitos
heille.

Nyt alkoi pimennys aika lähestyä ja suuntasin kamerani kohti viimeistä tornia.
Laskiskelin vielä mielessäni ajankohtaa
pimennykseen ja arvioin siitä missä aurinko olisi. Kaikki alkoi olla valmista. Kuvaan
tulisi torni, muutama saksalainen turisti,
pohjoinen Longshou ja Mazong vuoristo,
sekä itse pimentynyt aurinko. Sitten vain
odottelemaan. Parahiksi puhelinkin soi ja
kysyttiin olisinko kiinnostunut eräästä keikkatyöstä, olin vielä näemmä rekryfirman
listoilla. Jostain syystä ei juuri silloin ollut
liiemmalti kiinnostusta jäädä jutustelemaan,
joten sanoin olevani hieman kiireinen ja
palaamaan asiaan ensi viikolla. Varmistaakseni kuvausrauhan laitoin puhelimen kiinni
ja jännitys alkoi. Aurinko alkoi pimentyä,
aluksi vain laseilla havaittavasti. Mutta sitten huomattavasti nopeammin. Olin tehnyt
aurinkosuodinkalvosta suotimen kameralle,
joten pystyin ottamaan kuvia myös ennen
pimennystä. Sitten pimennys alkoi ja kuvia
tuli otettua sen minkä kerkesi. Maailma oli
siellä autiomaan reunalla hämärää ja samalla kauempana aavikolla oli aurinkoista.
Läheisellä maatilalla aasikin lopetti huutonssa ja juuri yläpuolellani liidellyt haukka
oli laskeutunut jonnekin. Maailman siis pysähtyi 45 sekunniksi. Merkurius näkyi ja lisäksi muitakin tähtiä. Pilvistä ei ollut haittaa,
olimmehan autiomaassa. Sitten ilmestyi
mustan reiän reunaan taivaalla timantti ja
aurinko alkoi näyttäytyä uudelleen. Se siitä,
pimennys oli ohi ja aika rynnätä viimeiseen
vartiotorniin ottamaan kuvia kun maailma
oli vielä hämärää.

Matkamme Jiyuguaniin kulki aivan Silkkitien vartta pitkin, käyttäen tällä kertaa hyviä
moottoriteitä. Matka taittui nopeasti ja kohta
edessämme olikin Jiyu-solan linnoitus. Jiyuguanissa tapasimme Phil McKennanin joka
on New Science -lehden toimittaja, sekä
Greg Michaelsin joka järjestää matkoja Yhdyvalloista Kiinaan. Lisäksi ryhmään kuului
myös Scotty ja hänen äitinsä Jackie, joista
kummatkin opettavat englantia Shanghain
lähellä sekä vielä saksalainen Bernhard.
Kävimme päivällä syömässä kyseisen ryhmän kanssa ja sovimme miten menemme
katsomaan pimennystä. Osa halusi mennä
linnoitukseen kun taas Scotty ja Bernhard
halusi muurille. Ennen lähtöä pimennysalueelle kävimme Philin kanssa ostamassa junaliput Lanzhouhun. Matkaisimme seuraavan yön junassa, sillä matkaa Jiyuguanista
Lanzhouhun on yli 700 kilometriä. Sovimme
ryhmän kanssa että käymme aivan ensiksi
linnoituksessa, mutta sopimamme puolituntia oli aivan liian lyhyt aika vierailuun niinkin
suuressa linnoituksessa. Siitä tuli siis vain
läpijuoksu. Tämä jäikin harmittamaan ja on
kai mentävä käymään myöhemmin oikein
ajan kanssa. Tämä kyseinen linnoitus on
se sama jonka suunnittelija lisäsi yhden
ylimääräisen tiilen kun linnoituksen tilaaja
ei uskonut laskelmien pitävän paikkaansa.
Tiili on vieläkin nähtävissä erään portin
yläpuolella. Linnoituksesta lähdimme kohti
muuria jossa tutustuimme ensin eteläiseen
haaraan. Kiipesimme tämän jälkeen läntiseen haaraan. Läntisin vartiotorni sijaitsee
noin 2000 metriä merenpinnasta ollen aivan
Gobin autiomaan reunalla. Näköalat olivat

Laskeutuessani alas tornista ja samalla
muurilta, tuli vastaan kiinalaisia turisteja.
Ihmettelin miksi he eivät olleet katsomassa
tapahtumaa muurilla, missä sen olisi
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Henri Taino ja Janne Pyykkö seurasivat auringonpimennystä Jiyuguanissa joka on kuvan keskikohdassa. Ku
NASA GSFC / Fred Espenak.

nähnyt kaikkein parhaiten. Aikaa ei ollut
jäädä ihmettelemään, sillä junan lähtöön ei
ollut enää montaa tuntia. Matkaan siis kohti
asemaan, kävimme tosin ensin vielä hiukan
ottamassa purtavaa ryhmän kanssa.

Temppelialue oli muuttunut turistialueeksi,
jossa lepäsimme hetken ja joimme hyvää
teetä. Hyvän näköalan joelle ja vuoristoon
rumensi Lanzhoun ilmansaasteet. Kaupungin yllä leijui harmaa matto.

Seuraavana aamuna saavuimme Lanzhouhun ja kävimme tutustumassa muun muassa Valkoisen Pagodan temppeliin. Saimme
paikallisesta turistitoimista hyvät ohjeet
miten sinne mennään. Toimistossa osatiin
hyvin englantia ja he kirjoittivat meille lapun,
jota sitten näyttää bussikuskille. Kuski ymmärsi aikeemme ja neuvoi meidät pois kyydistä oikealla pysäkillä. Ylitimme keltaisen tai oikeammin ruskean - joen, ja kiipesimme
temppelialueelle. Läheisestä moskeijasta
kajahti rukouskutsu ja portaita laskeutuva
munkki sujautti kännykän piiloon.

Lanzhousta lähdimme lentokoneella viisi
tuntia myöhässä kohti Pekingiä ja siellä
lentokentän hotellia. Olympialaisten vaikutus näkyi Pekingissä. Autoja ei ollut enää
liikenteessä kuin vain muutamia, vaikka
kyseessä oli eräs maailman suurimmista
kaupungeista. Lentokoneesta näimme
samalla myös tulevat kisa-areenat ja kuuluisten puutarhojen valaistuksia. Yö tuli ja
kirjoitimme viimeiset merkinnät nettiin. Aamulla lentokentälle ja matka kohti Suomea
voi alkaa.
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puoli joten Aasiassa on silloin sadekausi
alkamassa. Näin ollen Intia ja Tyynen
meren, samoin kuin Japanin, saaristo on
poisluettua aluetta. Jälkelle jää siis vain
Kiina, jossa itäinen rannikko on parasta
katseluseutua. Seuraava pimennys on
11.7.2010 Chilessä ja seuraava järkevä
vasta useiden vuosien päässä. Suomessa
voi ihailla täydellistä auringonpimennystä
16. lokakuuta vuonna 2126, linjalla Vaasa–
Kouvola. Muistathan varata paikkasi ajoissa.

Mitä matkasta jäi?
Hyvän rusketuksen lisäksi matkasta jäi
mukaan myös paljon valokuvia, muutamia
elämyksiä sekä miellyttävällä tavalla
kiinalaisten vieraanvaraisuus. Matkat
sujuivat nopeasti, varsinkin kun pystyn
nukkumaan missä vain ja milloin vain. Niin ja
rinkassa taitaa vieläkin olla aavikon hiekkaa,
täytynee mennä joskus palauttamaan se.

Mitä tulossa?

Henri Taino

Uutta matkaa suunnittelemassa vuodelle
2009. Silloin Kiinassa näkyy erikoisen
pitkä auringonpimennys, yli viisi minuuttia.
Pimennysajankohta on heinäkuun loppu18

Warkauden Kassiopeia ry.:n jäsenlehti
Ad Astra
Warkauden Kassiopeia ry.
Härkämäentie 88
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HÄRKÄMÄEN TÄHTITAIVAS
Tässä osiossa esitellään joitakin Härkämäellä otettuja mielenkiintoisia tähtitieteen harrastukseen liittyviä kuvia. Tällä kertaa esittelemme Härkämäellä syksyllä 2008 löydetyt supernovat
SN 2008fb ja SN 2008 gx. Tämä ja muut Härkämäellä otetut kuvat löytyvät yhdistyksen
galleriasta (http://galleria.kassiopeia.net). Koonnut: Harri Haukka.

Supernova SN 2008fb
Härkämäen observatorio kolmas supernovalöytö tehtiin
24.8.2008 ja löytäjinä olivat
tälläkin kertaa Veli-Pekka
Hentunen ja Markku Nissinen.
SN 2008fb löytyi galaksista
UGC 2813 ja se sijaitsee noin
61 milj. valovuoden päässä.
Tämän supernovan aiheutti
tutkimuksien mukaan punaisen jättiläisen räjähdys, eli
kyseessä oli tyypin II supernova.
Supernova SN 2008fb . Kuva © THO.

Supernova SN 2008gx

Supernova SN 2008gx . Kuva © THO.

Ei ehtinyt kulua kuin noin 2.5
kuukautta edellisestä supernovalöydöstä, kun Markku ja VeliPekka onnistuivat jälleen. Tällä
kertaa supernova löytyi galaksista NGC 3144 ja kirkkautta
sillä oli löytöhetkellä noin 16.8
magnitudia. Kyseessä oli siis jo
kolmas Härkämäen supernovalöytö vuonna 2008. Vuoden
ensimmäinenhän oli SN 2008bo.
Nämä neljä löytöä ovat samalla
myös Suomen neljä ensimmäistä
löytöä.

