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Noin 40 vuotta on kulunut siitä, kun No-
va ry syntyi. Novan syntyprosessi kesti  
vain reilun vuoden, ei siis kovinkaan 
kauan ottaen huomioon ”virallisen” yh-
dis tyksen perustamisen tuon aikaisen 
by  rokratian. Novan perustamiseen tar-
vit tiin tietty tahtotila ja sopivat henkilöt. 
Nä mä löytyivät kesällä 1974 Etelä-Kar-
jalasta. Pääpromoottorina toimi lujatah-
toinen Pasi Laitinen, jolla oli selkeä 
vi sio Novasta. Pasin tukena toimivat sit-
ten monet muut Novan perustajajäse net. 
Koko prosessi vaati paljon pyyteetöntä 
työ tä, useita kokouksia ja tilai suuk sia 
Imat ralla ja Lappeenrannassa, paljon 
paperityötä, kirjeenvaihtoa, puhelinsoit-
toja. Kännyjä, sähköpostia tai nettiä ei 
ollut käytettävissä – tieto siirtyi ja siir-
ret tiin paperilla tai puhelimitse ja usein 
kokouksissa kasvotusten keskuste le-
mal la. Monista tapaamisista sitten eh-
kä muodostui se vahva sisäinen yhtei-
söl lisyys, joka ruokki tähtiharrastusta 
ja ohjaili Novan toimintaa yhdistyksen 
alkuvuosina.

Alkuinnostuksen tasaannuttua Novan 
toi minta vakiintui ja lopulta taantuikin. 
Avain henkilöt vaihtuivat. Toimintaa oli 

melko hankala organisoida Etelä-Karja -
lassa akselilla Luumäki–Parikkala. Lo-
pul ta Novan toiminta painottui Lappeen-
rantaan ja Imatralle, mutta jäsenistö oli 
koko Etelä-Karjalan alueelta kuten tä-
nään kin. Järkevän ja mielenkiintoisen 
täh tiharrastustoiminnan järjestämien 
näin laajalle alueelle on melko haastavaa . 
Kokouksia, havaintoiltoja, kerhotoimin-
taa ja nuorten ohjausta on vaikea järjes-
tää ilman harrastustoimintaan sitou tu-
nut  ta jäsenistöä, laajaa tukiverkostoa, 
toimivia tiloja ja sopivaa rahoitusta. 
Nykymuotoinen toimintamalli on sopi-
vassa suhteessa aktiivisiin toimijoihin ja 
toimitiloihin. Onneksi Novassa on aktii-
visia harrastajia joka tasolla ja toimintaa 
voidaan ylläpitää edes nykyisenkaltai-
se na. Vastaava tilanne näyttää olevan 
muis  sakin tähtiharrastusyhdistyksissä ja 
jopa Ursan jaostoissakin.

Seuraavat 10 vuottakin tulevat olemaan 
melko haasteellisia. Mitään tähtiharras-
tuksen uusrenessanssia on tuskin odo-
tettavissa. Sputnikit ja kuulennot aiheut-
ti  vat aikoinaan harrastepiikin. Kunnon 
as teroidi tai komeetta voivat aiheuttaa 
vas taavan, hetkellisen ja ohimenevän 

Pääkirjoitus: 
Tähtiharrastusta 40 vuotta
Martti Muinonen

Etelä-Karjalan Nova syntyi 40 vuotta sitten varsin erilaisiin olosuh-
teisiin. Nykyään muut harrastukset ja internet kilpailevat ihmisten 
ajasta ja mielenkiinnosta. 
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harrastusinnostuksen. Säännöllinen yh-
dis  tystoiminta kaipaa toimiakseen kui-
tenkin vakituisia ja uskollisia perushar-
rastajia.  

Ihmisille tarjotaan paljon harrastusmah-
dol lisuuksia. Kilpailu on kovaa. On yh-
dis tyksiä, seuroja, opistoja, kerhoja ja 
ka veripiirejä. On urheilua, liikuntaa, 
kulttuuria,filosofiaa,opiskeluajaopette
lua. Näissä harrastaminen tapahtuu  ryh-
missä tai kaveripiireissä aikataulujen ja 
tavoitteiden mukaisesti. Sitten on yksi-
lö harrastusta, jossa toiminta on oma-
aloitteista ja yhteydenpito muihin har-
rastajiin tapahtuu pääsääntöisesti verkon 
välityksellä. Yhteistä tekemistä tai yhtei-
siä kokoontumisia ei juurikaan kaivata, 
ei ainakaan kovin usein. Näyttää siltä, 
että tähtiharrastuskin on liukumassa tä-
hän jälkimmäiseen kategoriaan. Some 
ottaa omansa, hyvässä ja pahassa.

Se, mistä harrastuksissa tullaan kilpaile-
maan, on harrastajien aika. Olosuhteet 
har rastamiselle ovat tänään paremmat 
kuin koskaan aiemmin. Ainoa, mistä on 
pulaa, on aika. Ajankäyttö rajaa ihmis-
ten harrastustoimintaa. Kumma juttu. 
En nen tähtiharrastajilla oli aikaa, mut-
ta ei niinkään välineitä tai resursseja. 
Omat harrastusvälineetkin valmistettiin 
itse pienellä budjetilla. Nykyisin on re-
sursseja ja välineitä, muuta ei ole aikaa. 
Aika tahtoo kulua kaikenlaiseen pinta-
hömppään. Aikaa kun ei voi ostaa, vaan 
sitä on irrotettava jostakin – se on siis 
pois sa jostakin muusta. Kysymys on siis 
sittenkin priorisoinnista. Perinteisesti on 
sanottu, että ihmisellä on kyllä aina ai-
kaa siihen, mitä hän pitää tärkeänä. Toi-
vottavasti jatkossakin moni tähtiharras-
taja pitäisi tähtiharrastusta tärkeänä. Se 
takaisi myös yhdistystoiminnan jatkon 
Etelä-Karjalassa.

Kaikkien aikojen ensimmäinen valtakunnallinen Cygnus-kesätapaaminen järjestet-
tiin aurinkoisissa merkeissä vuonna 1987 Imatralla.
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Novan perustajajäsenistä yhä jotenkin 
ak tiivisena tähtiharrastajana kontolleni  
jäi koota juttua Novan alkuajoista ja 
men neistä tapahtumista.  

Novan perustamista, alkuaikoja ja tähti-
harrastustoimintaa on käsitelty jo useis-
sa Novan aikaisemmissa juhlanumerois-
sa vuosilta 1984, 1994 ja 2004. Siksi ei 
ole mieltä kerrata enää Novan alkuaiko-
ja sen tarkemmin, vaan jokainen aihees-
ta kiinnostunut voi tutustua näihin leh-
tiartikkeleihin. Lehdet löytyvät Novan 
kir jastosta ja tarvittaessa niistä voidaan 
tehdä sähköiset versiot.

Ensimmäinen historiakatsaus oli No-
van lehdessä Tähtiharrastustietoa 1/84. 
Silloin Nova oli toiminut virallisesti 
kym menen vuotta. Lehdessä on sivulta  
4 alkava juttuni Kymmenen vuotta täh-
ti harrastusta. Siitä selviää hienosti No-
van  perustaminen ja alkutoimet. Lehteä 
selailemalla saa käsityksen Novan toi-
minnasta, tähtitornihankkeista ja moni-
puolisesta harrastustoiminnasta. Lehden 
sisällöstä ja taitosta vastasi pääsääntöi-
sesti jo tuolloin Veikko Mäkelä. Kysei-
nen lehti jää historiaan viimeisistä kirjoi-
tuskoneella kirjoitettuna juhlanume rona 
– tietokoneet tekivät tu loaan ja Novan 

Novaa 40 vuotta
Martti Muinonen

Nova on luodannut toimintaansa taaksepäin suunnilleen 10 vuoden 
välein. Viimeinen vuosikymmen on menty pitkälle perinteisin muo-
doin. On kuitenkin hyvä muistella myös, keitä olivat ne, jotka yhdis-
tyksen laittoivat pystyyn 1970-luvulla.

Yllä: Ursan muuttujajaoston silloinen vetäjä Aarre Kellomäki luennoi jossain 
Novan alkuaikojen tilaisuuksista.
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piirissä ensimmäisiä tie tokoneen käyt tä-
jiä taisi olla myös Veikko. Musta-val koi-
nen  lehti kopioitiin Imatran kaupungin 
av-keskuksessa.

Seuraava juhlanumero oli Tähtiharras-
tus tietoa 2/94. Tuolloin Nova täytti 20 
vuotta. Pullea juhlalehti oli jo tieto ko-
neil la kirjoitettu ja taitettu. Lehden ar-
tik kelitarjonta oli laaja ja monipuoli nen. 
Lehden päätoimittaja–taittaja oli Kai 
Hämäläinen ja lehti oli ulkoasultaan 
nuo rekas. Lehden alkuosassa sivulta 3 
alkaen on laaja ja melko täydellinen No-
va-historia. Tekstissä mainitaan melkein 
kaikki Novassa aktiivisesti toimineet jä-
senet, ja jos joku puuttuu, on se puhtaasti 
allekirjoittaneen moka. Molempien juh-
lanumeroiden yhteisenä teemana tuntui 
jo tuolloin olevan ”yhdistystoiminnan 
anee misuus”, mikä lienee omintakeista  
juuri Etelä-Karjalassa. Lehdessä oli 
myy  tyjä mainoksia ja lehti valmistettu 
di gipainossa.

Vuoden 2004 Tähtiharrastustietoa 1/04 
oli 30-vuotisjuhlanumero. Lehden kan-
net olivat värilliset ja muutenkin leh ti  
oli nuorekkaan tyylikäs, kiitokset tait-
taja–päätoimittaja Kai Hämäläiselle. 
Juhlanumeron artikkelitarjonta oli mo-
nipuolinen. Lehdessä oli kaksi Novan ja 
Etelä-Karjalan tähtiharrastusta käsittele-
vää laajaa artikkelia. Viimeistään näistä 
saa selkeän ja realistisen kuvan Novan 
alkuajaoista ja toiminnasta. Yllättävän 
paljon ehti tapahtua noina 30 vuotena. 
Oli toiminnan hiipumista ja elpymistä  
sekä useita pienempiä paikallisia ja 
laa  jempia valtakunnallisia tapahtumia. 
Ilahduttavaa oli se, että Novan piirissä 

toimi koko ajan ansiokkaita aktiiviha-
vaitsijoita, joiden havainnot ovat ihan 
kan sainvälistä tasoa. Digiaika herätteli 
myös uuden digiboomin, tähtikuvaus 
ko ki renessanssin.

Viimeinen kymmenvuotiskausi 2004-
2014 on ollut Novan toiminnassa vakaata 
tähtiharrastustoimintaa perinteisin, ehkä 
liiankin perinteisin yhdistystoimintame-
netelmin! Jo aiemmissa juhlalehdissä 
pe räänkuulutettua jäsenten aktiivisuutta 
ja osallistumista peräänkuulutetaan yhä. 
Viimeisen kymmenvuotiskauden No-
van  toiminta on perustunut vakiojäse-
niin , hyviin kotisivuihin, jäsenlehteen 
ja Loukkoon. Loukon kirjasto on moni-
puolinen, tosin melko vähän käytetty ja 
Novalla on jäsenten käytössä kelpo täh-
tikaukoputki, jota sitäkin voisi useampi  
lainailla. Silti yhdistyksen toiminta pe-
rus tuu pääsääntöisesti omatoimisesti  ja 
itsenäisesti toimiviin harrastajiin Imatra 
–   Lappeenranta-akselilla, hyvä niin. Var  -
masti osallistuminen olisi laa jem paa, 
jos Novan harrastustarjonta olisi moni-
puo lisempaa. Yleisöluentoja, tähtinäy-
täntöjä, tutustumismatkoja ja ohjattua 
harrastustoimintaa nuorille kaivataan 
var  masti yksilöharrastamisen rinnalle. 
Näiden kaikkien organisointi ja järjestä-
minen pienellä ydinporukalla on melko 
työlästä ja aikaa vievää. Ja jos taas ei ole 
toimintaa, ei ole toimijoitakaan tai päin-
vastoin. Samaa toiminnan supistumista 
olen havainnut monissa muissakin yh-
dis tyksissä. Yleisötapahtumien, kilpai-
lu jen tai talkoiden järjestäminen ei ole 
lainkaan itsestään selvää, koska niiden 
järjestelyt vaativat sitoutuneisuutta sekä 
aikaa. Ihmisillä on nykyään paljon har-
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rastuksia ja vähän aikaa, tai ainakin näin 
usein kuvitellaan. Ajankäyttöhän on kui-
tenkin aina priorisointikysymys – ihmi-
sillä on aina aikaa siihen, mikä koetaan 
tärkeäksi. Myös some ja netti syövät 
fyy sistä yhteisöllisyyden tarvetta, monet 
asiat hoituvat koneelta. Tähtipäivien tai 
Cygnuksen järjestäminen Etelä-Karja-
lassa olisi varmaan ajankohtaista seu-
raavalla kymmenvuotiskaudella. Vuosi 
2017 olisi hyvä 30-juhlavuosi Novan 
Cyg nukselle.

Novalaisia Novassa

Kun selataan noita yllä mainittuja juhla-
leh tiä, törmätään moniin harrastajani-
miin . Useimmat lehdissä mainituista 
henkilöistä ovat meille tähtiharrastajille 
tuttuja tai he toimivat yhä aktiivisesti 
tähtiharrastuksessa Ursassa tai Novassa. 
Mutta mitä kuuluu niille Novan perus-
tamisaikoina toimineille keskeisille hen-
kilölle, joiden nimiä ei Novan tai netin 
tähtiharrastussivuilla ole näkynyt. Heitä 
ovat mm. Pasi Laitinen, Harri Wes-
terlund, Pentti Huttunen, Eero Hon-
kanen ja Leena Nevalainen. Kaikki  
ky seiset henkilöt ovat olleet Novan hal-
lituksissa tai sitten he ovat Novan pe-
rustajajäseniä. Otin heihin yhteyttä ja 
kyselin menneistä ja tulevasta. Kaikkia 
avainhenkilöitä en tavoittanut nyt alku-
ke sästä, mutta heidän haastattelunsa 
voin toteuttaa jossakin muussa yhteydes-
sä. Lisäksi pyytelin Pasi Laitista kirjoit-
tamaan oman tarinansa Novan alku-
ajoista. Omaan mielikuvaani ja muistiini 
luottaen, sekä puhelinjutusteluun perus-
tu en olen muodostanut seuraavat lyhyet 
henkilökuvaukset tavoittamistani Novan 

keskeisistä perustajäsenistä.

Pasi Laitinen,  
Novan perustaja ja puheenjohtaja

Pasi oli se henkilö, joka kutsui kokoon 
Novan aloitusporukan. Hän oli onkinut 
Imatran ja Lappeenrannan lähialueen 
täh tiharrastajien nimet Ursan jäsenluet-
telosta ja soitti porukan kokoon aloitus-
palaveriin. Siitä sitten alkoi Novan toi-
minta. Näitä alkutapahtumia on kuvailtu 
edellä mainituissa lehtiartikkeleissa jo 
riit tävän tarkasti. Pasi oli nuori  Vuoksen-
niskan koulun lukiolainen, jol la oli into-
himo tähtiharrastukseen.  En simmäisiä 
ko koontumisia pidettiin Laitisten kotona 
omakotitalossa ja suuri yleisötapahtuma  
sittemmin Vuoksenniskan koululla. 
Muis taakseni Pasilla oli jo tuolloin oma 
linssikaukoputki ja hyvät tähtitieteen 
perustiedot. Pasi kokosi myös Novan 
en simmäisen julkaisun Tähdistä ja täh-
titieteestä - 1. Ja kuten lehden nimestä 
havaitaan, olivat lehden tavoitteet jo 
tuolloin kyllin korkealla. Lehden toimi-
tuk seen osallistuivat Laitinen, Launiai-
nen, Saurio, Huttunen, Mäkelä, Honka-
nen ja allekirjoittanut. Sittemmin Pasi 
lähti Helsinkiin opiskelemaan ja yhteys 
Novaan heikkeni. Lopulta Pasin toimin-
ta Novassa aktiivina harrastajana Imat-
ralla loppui. 

Pasi, mitä kuuluu nyt ja mikä on suhteesi 
tähtiharrastukseen tänään?

Todellakin, aloitin opiskelut Helsin-
gin yli opistossa matemaattis–luonnon-
tieteel li sessä tiedekunnassa 1975 pää ai-
nee na ni tähtitiede. Myöhemmin (1978) 
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py rin ja pääsin myös teologiseen tiede-
kuntaan. Nykyisin työskentelen media-
alal la myyntipäällikkönä ja teen kirkko-
historiallista tutkimusta aiheesta Martti 
Lutherin suhde viinin ja oluen käyttöön. 
Jos joku haluaa kurkata, löytyy: www.  
k-foorumi.fi.

Olen eronnut ja tällä hetkellä avoliitossa. 
Kotipaikkani on Tampere, mutta kakkos-
asunto on työni vuoksi Kirkkonummel-
la. Kuten alussa mainitsit, oli minulla 
har rastukseni alussa 6 cm:n linssikauko-
putki ja myös 20 cm:n peilikaukoputki. 
Vuonna 1998 hankin 8” Celestronin Ce-
lestarin. Sen myin 2007. Tällä hetkellä 
mi nulla on pieni linssikaukoputki yleis-
putkena.

Kiinnostukseni tähtitieteeseen on pysy-
nyt aktiivisena. Erityisen kiinnostunut 
olen galakseista ja kosmologiasta. Ur-
saan tai Novaan en kuulu tällä hetkellä, 
mutta Tähdet ja Avaruus -lehteä luen ak-
tiivisesti. Monet teistä tietävätkin sivus-
ton www.zooniverse.org,  siellä harrastan 
tähtitiedettä netissä nojatuolissa istuen!

Lisää Pasin kertomaa:

Muistelin eilen erästä tapausta loppuke-
sästä 1974 tai 1975. Meitä oli Eero Hon-
kanen, Harri Westerlund, Pentti Hut-
tunen, minä ja sinä, saattoi olla myös 
Mat ti Pitkänenkin. Olimme meidän 
mö killä Ruokolahdella laskemassa täh-
den  lentoja ja makasimme kallionlael la 
selällään. Nauhoitimme havainnot mun 
kannettavalla mankalla c-kasetille. Kun 
oltiin maattu siinä tunnin verran, joku 
to tesi: ”Jätkät, ollaan me aika hulluja, 

täällä 5 miestä makaa pimeässä ja kyl-
mässä ja laskee taivaalta tippuvia hie-
kanpaloja!”

Pentti Huttunen

Pentti on yksi alkuperäistä novalaisista, 
mukana ihan rekisteröintikokouksesta 
alkaen. Oma mielikuvani Pentistä liittyi 
Lauritsalan iltalukiolaiseen, joka harras ti 
muuttuvia tähtiä. Pentti asui Lauritsa las-
sa Ilmarisenkadulla vanhempiensa luo-
na puutalossa, jonka pihalla oli leikki-
mökki. Sittemmin Pentti rakensi mö kin 
katolle tähtitornin, jossa oli Amerikoista 
hankittu 8” Newton-kaukoputki. Putkes-
sa oli sähköinen seuranta, mikä ei tuol-
loin ollut kovinkaan tavallista. Tuo putki 
oli esillä monissa yleisötapahtumis sakin. 
Usein olin Pentin kotiportilla Datsun 
100A:llani häntä hakemassa, suuntana 
Imatra ja Novan hallitus.

Pentti toimi usean vuoden ajan Novan 
hallituksessa varainhoitajana. Tuolloin-
han kirjanpito oli perinteisen mallin mu-
kainen pääkirjaan perustuva käsin tehty 
kirjanpito, mikä oli melko työläs. Pen-
tiltä matemaattisesti lahjakkaana homma  
hoitui hienosti. Tuo matemaattisluonnon-
tieteellisyys vei hänet sittemmin opiske-
lemaan Helsingin yliopistossa fysiikkaa 
ja matematiikkaa. Samalla Pentin toi-
minta Novassa vaikeutui ja lopulta Pent-
ti jäi maailmalle ja ulos Novasta. Silloin 
tällöin myöhemminkin tapasin kylläkin 
Pentin Lappeenrannassa hänen  toisen 
mieliharrastuksensa parissa. Pentti soit-
ti bassoa eri kokoonpanoissa ja ainakin 
tuolloin suositussa ravintola Husaarissa 
hän kävi keikoilla. 
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Pentti, mitä kuuluu nyt ja mikä on suh-
teesi tähtiharrastukseen tänään?

Valmistuin yliopistosta ja toimin tällä 
hetkellä fysiikan ja matematiikan opetta-
jana Kouvolan seudulla. Asun perheeni, 
vaimon ja yhden lapsen, kanssa Valkea-
lassa omakotitalossa. Tuo mainitsemasi 
kaukoputki on yhä tallessa, tosin osiin 
purettuna ja odottaa käyttöä. Syksyllä 
olisi tarkoitus koota putki taas. Tähtitie-
teen seuraaminen on ajankohtaista vie-
läkin ja fysiikan opettajana minulla on 
siihen läheinen suhde. Mm. nyt keväällä 
vierailimme oppilaiden kanssa Cernissä 
tutustumassa aineen mikro-olemukseen. 
Musiikki on edelleen harrastukseni ja 
soittelen silloin tällöin.

Harri Westerlund

Harri Westerlundista minulla ei ole juuri 
tarkkoja muistikuvia. Harri toimi No-
vassa lyhyen ajan ja opiskelu vei hä-
netkin monen muun novalaisen tapaan 
Helsinkiin.

Harri, mitä kuuluu nyt ja mikä on suh-
teesi tähtiharrastukseen tänään?

Honkasen Eero ja Pasi ottivat minuun 
yhteyttä tähtiharrastusasioissa Novan 
pe  rustamisaikoina. Olin omatoiminen 
täh tiharrastaja ja kaukoputkien tekijä. 
Hioin kotioloissa 20-senttisen peilin ja 
ra kensin sitä sitten nykyisien Dobsonien 
kaltaisen kaukoputken. Kirjoitin yliop-
pi laaksi vuonna 1975 Imatran yhteisly-
seosta ja lähdin sitten opiskelemaan Ota-
niemeen sähkötekniikkaa ja sillä tiellä 

olen vieläkin. Nykyisin työskentelen 
Tam  pereella Tukesilla yli-insinöörinä. 
Per heeseeni kuulu vaimo ja kolme ai-
kuis ta lasta ja asustelemme Espoossa. 
Kau koputkeni optiikka on minulla yhä 
tallessa!

Nykysuhdettani tähtiharrastukseen ku-
vailisin näin: Itselläni tähtiharrastus on 
lopahtanut käytännössä kokonaan jo hy-
vin kauan sitten Espooseen asettumisen, 
perheen yms. takia. Olen kyllä edelleen 
Ursan jäsen ja luen lehteäkin silloin 
tällöin jos ehdin, mutta taivaalle ei tule 
juurikaan vilkaistua harrastustoiminnas-
ta puhumattakaan.

Leena Nevalainen-Smith

Novan hallitus on kautta aikojen ollut 
”melko” miesvoittoinen, vaikka Novan 
jäsenistössä onkin ollut runsaasti naisia. 
Jo yhdistyksen alkutaipaleella on halli-
tuksen sihteerinä kuitenkin toiminut nai-
nen. Hän on pirtsakka Leena Nevalainen 
Imatralta. Leena tuli mukaan 70-luvun 
puolivälin jälkeen ja toimi yhdistyksen  
sihteerinä muutamia vuosia. Leenan isä 
toimi silloisen Ovakon Imatran tutki mus-
keskuksessa tutkijana uusien teräslaatu-
jen kehittelyssä. Imatralla oli tuolloin 
yk si Suomen harvoista elektronimikro-
skoopeista, johon päästiin tu tustumaan 
Leenan isän opastuksella No van järjes-
tämien Imatran tähtipäivien yhteydes-
sä . Muutaman aktiivisen sihtee rikauden 
jäl keen Leena lähti opiskelemaan  Hel-
singin yliopistoon ja on yhä sillä tiellä. 
Sain Leenan kiinni sattumalta Suomesta 
ja utelen kuulumisia. 
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Leena, mitä kuuluu nyt ja mikä on suh-
teesi tähtiharrastukseen tänään?

Todellakin, lähdin Helsinkiin opiskele-
maan biologiaa vuonna 1979 ja tohtoroin 
mikrobiologiasta vuonna 1991. Sitten 
työ ja opinnot veivät minut Yhdysvaltoi-
hin ja työskentelin eri yliopistossa. Tällä 
tiellä tapasin myös aviomieheni, joten 
sukunimeni on nyt Nevalainen-Smith. 
Asustelemme tällä hetkellä Clevelandis-
sa, meillä on kaksi poikaa. Nykyisin har-
rastan vakavasti, vähintään puoliammat-
tilaisena kuvataidetta.

Tähtitiede ja erityisesti kosmologia ovat 
lähellä sydäntäni. Tällä hetkellä en kuulu 
mihinkään tähtiharrastusyhdistykseen, 
mut  ta seuraan tähtitieteen ja kosmolo-
gian  kehitystä aktiivisesti jo ammatti-
nikin puolesta. Myös poikani opiskelee 
kosmologiaa. Tällä hetkellä olen Suo-
messa sukuloimassa ja lomailemassa. 

Eero Honkanen

Eero Honkasen opin tuntemaan jo varus-
miesaikoinani Immolassa. Elettiin vuo-
sia 1971–72 tai jotain. Eero asui tuolloin 
nuorikkonsa kanssa Immolan varuskun-
nassa ja työskenteli rajavartioston vies-
tikorjaamolla. Eero hioi ja rakensi omaa 
kaukoputkeaan ja iltalomilla pidimme 
yh teyttä kaukoputkirakentelun puitteis-
sa joko korjaamolla tai sotkussa. Ee-
rossa oli jo tuolloin ”keksijän” vikaa ja 
kaikki rakentelu ja korjaaminen sujuivat 
jouhe vasti. Minulle hän sittemmin ra-
ken si ensimmäisen stereovahvistimeni 
putki ra dion osista sekä Celestroniini taa-
juusmuun timen. Myöhemmin tuo Eeron 

kaukoputki valmistui ja sitä koekatsot-
tiin  Immolan korjaamon katolla. Ja hy-
vä hän siitä tuli, on tallessa vieläkin. Kun 
Pasi Laitinen oli ottanut yhteyttä minuun 
Novan perustamiseksi, oli se juuri Eero, 
joka tuli mukaan aloituspalaveriin Imat-
ralle. Hyvä, että joku aikuinen toi rauhal-
lista malttia yhdistyksen alkutaipaleelle. 
Eero toimi Nova ry:n ensimmäisenä vi-
ral lisena puheenjohtajana ja nimenkir-
joittajana. Novan hallituksen kokousten 
jälkeen Eeron vakiolause usein oli ”Nyt 
läh den sitten bingoon”.

Sittemmin Eero rakensi omakotitalonsa 
perheelleen Vuoksenniskalle ja samassa 
talossa hän asustelee edelleenkin. 

Eero, mitä kuuluu nyt ja mikä on suhtee-
si tähtiharrastukseen tänään?

Asustelen edelleenkin perheeni kanssa 
täällä Imatralla tuossa rakentamassani 
omakotitalossa. Rajavartioston palve-
luk  sesta olen ollut eläkkeellä jo useita 
vuo sia. Viestilaiteet, radiot ja erityisesti 
vanhat radiot ovat edelleen lähellä sy-
dän  täni. Keräilen vahoja matkaradioita 
ja kuulun Suomen radiohistorialliseen 
seuraan. Radioiden rakentelu ja korjailu 
ovat verissä kaikenlaisen muun rakente-
lun  lisäksi.

Tähtiharrastus jäi osittain sivuun muiden 
kiireiden takia. Kaukoputki on edelleen 
tallessa ja käyttökunnossa, tosin osiin 
purettuna. Tarkoitus on käyttää putkea 
jatkossa. Mielenkiinto tähtiin ja tähtihar-
rastukseen on säilynyt, mutta intensiteet-
ti on ollut vähän matalammalla tasolla. 
Katsotaan!
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Muistikuvia Loukon  
synnystä ja alkuvaiheista
Kai Hämäläinen

Yllä: Tältä kerhohuone Loukko näytti aivan alussa keväällä 1992.

Yritän tässä jutussa kuvata kerhohuone 
Lou kon syntyä hatarien muistikuvien ja 
täy sin subjektiivisten käsitysten valossa 
vanhoja jäsenkirjeitä apuna käyttäen . 
Tä mä ei siis ole mikään historiallinen  
do kumentti, mutta ehkäpä siitä saa jon-
kin laisen tarinan kasaan.

Käsitykseni mukaan kerhohuoneemme 
syntyi kahta yhtäaikaista väylää pitkin , 
jotka koostuivat Martti Muinosen  edus-
tamasta konkretiasta ja minun toimin -
nas tani yhteyksien luomisessa. Ajalli-

sesti kä sit   telemme kesän 1991 ja kesän 
1992 vä lissä olevaa vajaan vuoden mit-
taista ajanjaksoa, sekä paria seuraavaa 
vuotta . Syiden ja seurausten kannalta, 
sekä sub jektiivisessa mielessä tapahtu-
mien taus tan kannalta, on syytä valottaa 
au rin gonpimennyskesästä 1990 alkavia 
juon teita ja Novan kannalta palata hie-
man  1980-luvun loppupuolen puolelle.

Kesällä 1990 oma tähtiharrastukseni otti 
isoja askeleita eteenpäin. Vaikka lähes 
kaikki ajatukset ja tekemiset pyörivät 

Kerhohuone Loukon syntymä kytkeytyi Novan toiminnan uudelleen-
heräämiseen 1990-luvun alussa. Tilan löytyminen oli hiukan onnekas 
sattuma, joka kytki yhdistyksen toiminnan Lappeenrannan ”tekun” 
tiloihin.

Ka
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22.7.1990 täydellisen auringonpimen-
nyksen ympärillä (joka sitten jäi pil vien 
taakse), olin myös lähdössä mukaan Ur-
san harrastusjaostojen toimintaan. Muu-
tamien  jaostojen kautta tuntui löytyvän 
miele käs tä ja mielenkiintoista tekemistä 
joka vei harrastusta eteenpäin. Etenkin  
tekokuu- ja raketti-ilmiöjaosto veti puo-
leen sa , paitsi kesällä 1990 havaitsemieni 
ra kettipilvien vuoksi, myös tekokuiden 
havaitseminen kiinnosti. Siinä yhdistyi 
hauskalla tavalla tietokoneilla näpertely, 
esi merkiksi tiettyjen tekokuiden näky-
mi sestä omalla paikkakunnalla saattoi 
laa tia ennusteita. Samaan aikaan Novan  
yhdistystoiminta vietti hiljaiseloa; olin 
nähnyt novalaisia viimeksi keväällä 
1989 Lappeenrannan mikropäivillä, jot-
ka  muistaakseni jäivät Novan viimeisek-
si tilaisuudeksi vähäksi aikaa. Harrasta-
jat ja harrastus eivät olleet kuitenkaan 
mihinkään kadonneet. 

Ursan jaostotoiminnan ja etenkin te-
kokuujaoston vetäjän Leo Wikholmin 
kan nustuksen rohkaisemana päätin seu-
raa  vana kesänä 1991 osallistua ensi 
ker  taa Cygnus -tapahtumaan Laitialan 
lei  rikeskuksessa Hollolassa. Novan yh-
dis tystoiminnan kan nalta hauskaa oli 
se, että näin siellä pienen tauon jälkeen 
no valaisia Jaakko Kokkosta ja Veikko 
Mäkelää, joiden kanssa keskustelin No-
van  tilanteesta ja siinä päätettiin alkaa 
tavoittamaan novalaisia pitkin syksyä 
yh distyksen aktivoimiseksi. Tässä koh-
taa on syytä muistuttaa, että harrastajien 
vä linen kommunikointi oli tuolloin var-
sin erilaista kuin nykyään. Kirjeenvaihto 
ja kaukopuhelut olivat käytetyin viesti-
mis keino ja myös harrastustapahtumilla 

ja -lehdillä oli silloin suurempi rooli tie-
donvälityksen ja harrastustulosten esittä-
misen kannalta. Syksyllä tartuin puheli-
meen ja aloin soitella Novan aktiiveille 
pitkin Etelä-Karjalaa. Martti Muinosen 
kanssa keskustelimme asioista useam-
paan kin kertaan. Muikulla oli selkeä 
nä  kemys siitä, mihin seikkoihin Novan 
yh distystoiminta oli alkanut hiipua ja 
millä lääkkeillä toimintaa olisi syytä al-
kaa elvyttämään. Kyse oli lopulta varsin  
radikaalista suunnan muutoksesta ja eri 
ta valla ajattelemisesta, kun yleisellä ta-
solla miettii kaikenlaista yhdistystoimin-
taa. Vakinainen tukikohta ja kerhomuo-
toinen toiminta oli se keskeinen visio, 
joka keskusteluissa alkoi hahmottua. 
Pää timme jatkaa jäsenten tavoittelua ja 
mui den tähtiharrastuksesta kiinnostunei-
den löytämistä syksyn ja talven aikana 
Etelä-Karjalan alueelta tulevaa toimin-
nan käynnistämiskokousta silmällä pi-
täen. Tässä meitä auttoi myös Ursa.

Loukon synty

Tammikuun neljäs 1992 päivätty Muino-
sen ja minun laatima kutsukirje pyysi 
kaik kia eteläkarjalaisia tähtiharrastajia 
saapumaan 25.1.1992 Lappeenrannan 
tek nilliselle oppilaitokselle eli tekulle 
kes  kustelemaan Novan toiminnan tule-
vai  suudesta. Paikalle saapuikin noin 15 
henkilöä. Kokouksen päätös oli alkaa  
viemään toimintaa kerhotoiminta ja 
ha  vaintotoiminta edellä, yhdistysbyro-
kra tiaa ei tuntunut kukaan kaipaavan. 
Pää tettiin järjestää toinen tilaisuus 22.2. 
1992, jossa toimintaa hiottiin eteenpäin. 
Samoihin aikoihin Muikku oli bongan-
nut samaisella tekulla romuvarastoksi 
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jää  neen pienen huoneen, joka alkujaan 
oli valokuvapimiö. Siinä oli oma sisään-
käynti ja vessa. Silloin Muikulla välähti. 
Helmikuun tilaisuudessa pystyim me kin 
toteamaan, että kerhohuoneeseen perus-
tuvan toiminnan tulevaisuus näytti hy-
vältä, Nova saattoi Muinosen neuvotte-
lujen ja tekun johdon myötämielisyyden 
ansiosta perustaa vakinaisen tukikohdan 
Lappeenrantaan. 

Jossain vaiheessa maalis-huhtikuun ai-
kana 1992 Muikku ja minä, sekä Jaak-
ko Kokkonen, Veikko Mäkelä, Miikko 
Oikkonen, Pasi Randelin ja Ossi Kir-
vesniemi pidimme huoneella siivous- ja 
sisustustalkoot. Kannoimme kaiken ro-
mun pois ja siivosimme pölyt ja ötökät. 
Saimme tekun kellareista lainaksi pöy-
tiä, tuoleja, sohvan ja kaapin Novan pa-
pereille ja kirjoille. Hiukan lohduttoman 
lähtötilanteen valossa tai pikemminkin 
hämärässä Miikko totesi paikan ole-
van varsinainen loukko. Totesin siihen, 
että nyt meillä on nimi kerhohuoneelle. 
Hämmästelimme itsekin lopputulosta, 
kun Novan kirjat ja lehdet olivat paikoil-
laan ja julisteet seinillä: meillä oli ihan 
oikea tähtiharrastuskerhotila ja vieläpä 
varsin tyylikäs sellainen! Pääkaupunki-
seudun ursalaisten mielestä juuri sohva 
teki kerhohuoneesta kerhohuoneen.

Toukokuun kuudes päivä kirjattu toinen 
jäsenkirje lähti matkaan mukanaan myös 
henkiin herännyt Tähtiharrastustietoa 
1/92 nelivärikansineen. Tässä koh taa 
Nova alkoi saada valtakunnallis ta huo-
miota ja aloimme saada yhtey den ottoja 
muilta yhdistyksiltä. Tähdet ja avaruus 
-lehti uutisoi Novan uudesta tilantees-

ta. Kirjeessä toivotettiin kaikki uudet ja 
vanhat novalaiset kerhohuone Loukon 
avajaisiin lauantaina 16.5.1992 klo 15. 
Kesä-, heinä- ja elokuussa Loukko oli 
avoinna kuukauden ensimmäisenä maa-
nantaina klo 18–20 ja elokuusta eteen-
päin joka maanantai klo 17–20. Olin 
tuolloin lukioiässä ja keskustassa asu-
vana hoidin luontevasti suurimman osan 
aukioloista. Yksin Loukolla ei tosiaan-
kaan tarvinnut olla, sillä aktiivisuus ja 
yleinen innostuneisuus koko toimintaan 
olivat tuolloin aika korkealla. Myös 
Novan perinteisempi toiminta alkoi vir-
kistyä; marraskuussa 1992 järjestettiin 
tekulla yleisölle suunnattu kaukoputki-
päivä, jossa käsiteltiin kaukoputken va-
lintaa ja optiikan merkitystä. 

Laitepäivät tekulla ja kerho-
toiminnan vakiintuminen

Huhtikuussa 1993 järjestettiin tekulla 
val takunnalliset laitepäivät yhdessä Ur-
san kanssa. Tapahtuman näyttely koottiin 
aulaan ja esitelmät pidettiin auditorios-
sa. Näin ollen laitepäivien osallistujat 
kä vivät esitelmien välissä tutustumassa 
Loukkoon. Kun muistelen henkilöitä ke-
nelle Loukkoa esittelin, voin todeta val-
takunnallisen harrastuksen ydinaktii vien 
olevan melko pitkälle samaa poruk kaa, 
nykyään hiukan harmaampaa. Samai-
se na vuonna aukiolo vaihdettiin joka 
lauan taiksi. Sittemmin aukioloja on 
har vennettu ja tehty erilaisia kokeiluja, 
mutta tuo kaikille asianosaisille tuttu 
kuu kauden ensimmäisen lauantain auki-
olo on jo pitkä perinne. Aloimme kytkeä 
Loukon aukioloja myös valtakunnalli-
siin tähtiharrastuspäiviin ja myöhem-
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min avaruusviikkoihin, koska kaikki 
nä kyvyys ja mukanaolo oli tietysti aina 
yhdistykselle eduksi. Vuonna 1993 No-
vaan liittyikin 14 uutta jäsentä. Lukion  
jälkeen poismuutto paikkakunnalta johti 
siihen, että päivystysvuoroja oli ryh dyt-
tävä jakamaan muille aktiiveille. Opis-
ke luvuosina ja sen jälkeenkin yritin 
mah dollisuuksien mukaan sovittaa Lap-
peen rannassa käyntejä yhteen Loukon 
aukiolojen kanssa, jotta voisin vaihtaa 
myös harrastajakuulumisia. Nyt viimei-
set pari vuotta olen paluumuuttajana 
sat tumalta asunut parin sadan metrin 
pääs sä Loukosta ja lapsetkin haluavat 
”avaruuskerhoon” välillä mukaan. 

Vuonna 1994 Nova täytti 20 vuotta. 
Uusi toiminta oli tuolloin jo täysin va-
kiintunutta yhdistysrutiineineen ja vuo-
sikokouksineen. Ja ”toiminta voisi olla 
aktiivisempaa” -jupinoineen. Nykyinen 
Nova ei juuri ole tästä muuttunut. Ker-
hotoiminta on se selkäranka, joka pitää 
toimintaa pystyssä ja sen ohella tehdään 
kevätretkiä ja pidetään saunailtoja. Nyt 
vireillä oleva vakinainen havaintopaikka 
-hanke on muun toiminnan ohessa tois-
tamassa samaa perusideaa. 

Näin parikymmentä vuotta myöhemmin 
voidaan varsin yksimielisesti todeta, että 
varsinkin Martti Muinosen taannoinen 
näkemys Novan yhdistystoiminnan on-
gelmista ja visio asian ratkaisemiseksi 

osui varsin oikeaan; Loukon ja koko 
yhdistystoiminnan katkeamattoman pa-
rinkymmenen vuoden historiassa vaki-
naisen toimitilan merkitystä ei ole tar-
vinnut kyseenalaistaa. Ilahduttavaa on 
sekin, että Imatran aktiivit ovat ajelleet 
säännöllisesti käymään Loukolla kaikki-
na aikoina. Niissäkin tilanteissa, joissa 
kerhotoiminta Loukolla on ollut katkol-
la, vuosina 1998–99 ja 2011–12, on ker-
hotoiminnan jatkamista muissa tiloissa 
pidetty itsestään selvänä. Se on edelleen 
pienen yhdistyksen ykkösarvo, josta tin-
gitään kaikkein viimeisenä. 

Suurin osa Novan nykyisistä jäsenistä 
on tullut mukaan toimintaan Loukon 
ole massaolon aikana. Monelle Loukko 
ja Nova onkin varmaan yksi ja sama 
asia. Suurelle yleisölle Nova on se po-
rukka, joka näyttää kaukoputkilla pla-
neettoja Lappeenrannassa ja Imatralla. 
Ja kouluissa.

Muistaako kukaan kiinalaisen teen va-
likoimat peltipurkeissaan? Makuja riitti 
joka lähtöön. Kuka muistaa virvoitus-
juomakorin? Sellaistakin kokeiltiin. Jos 
teen juonti alkoi kyllästyttää, saattoi 
korista ottaa limpparin ja laittaa kolikon 
lippaaseen. Korin piti olla palautuskun-
nossa ennen kesätaukoa. Silloin Lou-
kolla oli vielä toimiva vessa. Ja vessalu-
kemisena suomalaisen ufotutkimuksen 
helmiä.
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Tähtiharrastustietoa-lehden  
alkuajoista
Veikko Mäkelä

Lehden tekeminen on ollut tärkeä osa novalaista harrastusta lähes 
koko yhdistyksen historian ajan. Tähtiharrastustietoa oli yksi pisim-
pään ilmestyneistä paikallisten tähtiharrastusyhdistyksen jäsenleh-
distä.

Tähdistä ja tähtitieteestä

Novan julkaisutoiminnan juuret ulottu-
vat jo yhdistyksen alkuajoille vuoteen 
1975, jolloin nuori yhdistys julkaisi 
en simmäisen julkaisunsa, Tähdistä ja 
tähtitieteestä – 1, johon Martti Mui-
nonenkin viittaa edellä olevassa No-
vaa 40 vuotta -artikkelissaan. Se oli 
36-sivuinen yksi puo leisesti monistettu 
vihkonen , jonka  sisältönä oli jäsenistön 
kirjoittamia yleis artikkeleita tähtitietees-
tä. Mukana oli myös nuoria kirjoittajia. 

Monisteen kanteen oli hahmoteltu mah-
dollinen yhdistyksen logo, jonka oli 
suun nitellut Pasi Laitinen. Tuo ei tain-
nut tyydyttää kaikkia yhdistyksen graa-

fistasilmääomaaviatoimijoita,silläsiitä
ei koskaan tullut yhdistyksen virallista 
tunnusta, vaan Martti Muinosen hahmot-
te lema ja Torsti Mäkelän viimeistelemä 
logo tuli jonkun verran myöhemmin 
käyt  töön.

Moniste ilmestyi keväällä 1975, ja haa-
vee na oli tuottaa toinen osa jo seuraava-
na syksynä. Tätä ei koskaan kuitenkaan 
il mestynyt ja ainakin minulle on jäänyt 
epäselväksi, miksi lehteä ei saatu tehtyä.

Tuohon aikaan, kuten tulevinakin vuo -
si na kin, painotekniikka asetti ra joi  tuk-
sensa  ul  ko asulle. Pienellä yhdis tyk sellä 
ei ol lut varaa kalliiseen pai  no työhön, 
toi saal ta  valokopiotekniik ka mahdol-
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listi suhteel li sen helpon ja luet ta van  
tuloksen, lu kuun  ottamatta tie tenkin va-
lokuvia. Ar tik kelit olivat kirjoitettu mo -
nenlaisilla kir joituskoneilla ja sisältöä 
oli täydennet ty käsin kirjoitetuilla li-
säyksillä ja huomautuksilla.

Tähtiharrastustietoa alkaa

Meni kuitenkin neljä vuotta, ennen kuin 
Nova aloitti säännöllisemmän lehtijul-
kai  sutoiminnan. Tarkkaa perustetta leh-
den teolle en muista, mutta keskeisenä 
aja tuksena lienee ollut numeron 1/1979 
eräänlaisessa pääkirjoituksessa mainittu  
halu tarjota tietoa niillekin jäsenille, jot-
ka eivät käyneet kokouksissa. Tämä pe-
riaate oli päällimmäisenä myös monel-
la muulla lehtitoiminnan aloittaneella 
pai  kallisella tähtiharrastusyhdistyksellä 
Suo messa.

Lehti syntyi Novan vilkkaaseen toimin-
ta jaksoon. Säännöllinen kerhotoiminta 
pyö ri Imatran Rajapatsaalla, yhdistyksen  
nuorisosiipi oli aloittanut vilkkaan ha-
vaintotoiminnan ja suuntautumisen Ur-
san valtakunnalliseen jaostotoimintaan. 
Novan ensimmäinen valtakunnallinen 
voi  manponnistus, Tähtipäivät 1980, oli 
tuloillaan.  

Samoihin aikoihin myös muualla Suo-
messa alkoi ilmestyä paikallisyhdistys-
ten jäsenlehtiä. Turun Ursa oli jo tovin 
julkaissut Ceres-lehteään. Alkavalla 
1980 -luvulla syntyivät mm. Kuopion 
Sa turnuksen Japetus ja Lapin Ursan 
Täh  tiviesti. Jäsenlehtien tekeminen oli 
eräs ajan trendi tähtiyhdistystoiminnas-
sa.

Lehden nimeksi olisi voitu valita mitä 
ta   hansa tähtitieteellistä, nimiähän tai-
vaal  la riittää. Novassa päädyttiin kuiten-
kin, joiden mielestä ehkä tylsäänkin, 
Täh tiharrastustietoon. Arvelen, että tuo-
hon  nimeen ollaan vuosien mittaan ol tu 
kuitenkin tyytyväisiä.

Lehden tekemisestä vastasi pääosa sil-
loisesta hallituksesta: Martti Muinonen, 
Pentti Huttunen, Torsti Mäke lä ja Lee-
na Nevalainen. Lisäksi kirjoittajanimis-
tä löytyvät allekirjoittanut ja Jari Rau-
ti ainen. Lehden toimittamisessa  ja 
tek   nisessä toteuttamisessa oli alle kir joit-

Tähdistä ja tähtitieteestä 1 oli Novan en-
simmäinen julkaisu.
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ta    neella jo vahvasti sormensa pelissä. 
Isä ni Torsti Mäkelä auttoi paljon, sillä 
Imat ran kaupungin kopiolaitoksena hoi-
tajanajamuutenkingraafisenaosaajana
hänellä olivat fasiliteetit hallussa.

Lehden sisällössä näkyi jo vahvasti yh-
dis tyksen toiminnan suuntautuminen 
käy   tännön tähtiharrastukseen, taivaan 
kat  seluun ja havaintolaitteisiin. Toki 
No  van toiminnan tiedotus ja raportointi 
kuuluivat olennaisena osana Tähtihar-
ras tus tiedon sivuille. Silti tiedeartikke-
leita ja tähtitieteen uutisia ei unohdettu, 
tuli han Tähdet ja avaruus -lehti tuolloin 
vain osalle Novan jäsenistöstä. Organi-
soi tu  havaintotoiminta sai melkoisen 
osan lehdestä, olihan Novan nuorisojäse-
nillä Suomen mitassakin huippuaktiivi-
nen ha vaintoryhmä 1970–1980-luku jen 
vaih teessa.

Teknisessä toteutuksessa elettiin edel-
leen   kirjoituskoneaikakautta. Pientä hie-
noutta oli tuotu tussilla ja sabluunalla 
teks tatuin pääotsikoin sekä reunalinjoin. 
Sivunumeroina oli siirtokirjasimia, joita 
meillä oli kotona käytettävissä. Valoku-
vat olivat ongelma vielä pitkään, joten 
ai ka usein kuvituksena oli viivapiirrok-
sia. Vä  lillä oli mahdollisuus kikkailla 
raste ri kalvoilla ym. tekniikalla. Hupai-
sana anek doottina on numerossa 1/1981 
ollut  Saturnus-artikkeli, jonka Titan-ku-
va me ni monistuksessa ihan harmaaksi 
mös sök si, joten sitä piti parantaa käsin 
lyijy ky nällä painettuihin lehtiin.

Monistustekniikka oli vaihtunut sentään 
offset-painoon, joka oli suhteellisen hal-
paa ja jälki kelpoa. Itse asiassa monis-

tuksessa hyödynnettiin alkuun ja vielä 
myö hemminkin hallituksen jäsenten 
työ paikkojen tarjoamia mahdollisuuksia 
tai yhteyksiä.

Ensimmäinen vuosikymmen

Tähtiharrastustietoa jaksettiin jatkaa yh-
teen menoon aina vuoteen 1988 asti. No-
va  oli valinnut ilmestymistahdiksi kak-
si  kertaa vuodessa, vaikka esimerkiksi 
Pos  ti tarjosi halvempaa postitustaksaa 
leh dille, jotka ilmestyvät vähintään nel-
jäs ti vuodessa. Muutamat tähtiyhdistyk-
set tätä hyödynsivätkin, mutta sellainen  
ilmestymistahti olisi ollut pienelle yh-
dis   tykselle melkoinen taloudellinen 
haas te ja var sinkin henkilöresurssien 
kan nalta ras  kas.

Ihan tuohon kahdesti vuodessa ilmesty-
miseen emme vuosina 1979–1988 pääs-
seet, vaan joinain vuosina lehti jäi yh-
teen numeroon, eräänä syynä lienee se 
ta vallinen, materiaalin puute.  Jäsenleh-
teen kirjoittaminen ei ole koskaan ollut 
suurten jäsenmassojen asia, ei meillä ei-
kä muuallakaan Suomessa.  

Tutut nimet Mäkelä, Muinonen ja Rau-
tiainen vilahtelivat lehden palstoilla. 
Jaakko Kokkonen tuli mukaan vuonna 
1981 täydentämään varsinkin rakente-
lus ta kertovaa antia. Lehden kevyempää 
täytettä edustivat Astro-witsit ja Astro-
pähkinät, joita oli lehdessä silloin tällöin.  

Novan toiminnan väliaikainen hiipumi-
nen 1980–1990-lukujen taitteessa kat -
kai si myös lehden ilmestymisen nel-
jäk  si vuodeksi. Tuohon aikaan myös 
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allekirjoittanut oli jo tiiviisti siirtynyt 
Hel  sinkiin opiskelun ja työelämän pariin 
sekä valtakunnalliseen harrastukseen 
Ur sassa.

Uusi alku

Vaikka lehden ilmestymisessä olikin 
nel  jän vuoden katkos, ei yhdistyksen  
toi min  ta ollut aivan noin pitkään la-
mas  sa. Vuosikymmenen kääntyessä 
1990-   lu vul le Kai Hämäläinen alkoi 
puu  hata toiminnan aktivoimista jälleen 
ja samalla lehden herättämistä uudelleen  
henkiin. Hän ja Miikko Oikkonen, jotka 
olivat jo 1980-luvun lopulla kirjoitelleet 
lehteen, alkoivat koota, Kain sanojen 
mukaan ”melko anarkistisella” meinin-
killä, uutta Tähtiharrastustietoa vuonna 
1992. Lehden nimellisenä päätoimittaja-
na toimi parin vuoden ajan Ossi Kirves-
niemi, mutta käytännössä lehteä tekivät 
Kai ja Miikko.

Numeron 1/1992 jälkeen lehti ilmestyi-
kin säännöllisesti kahdesti vuodessa ai-
na 2011 asti, jolloin siirryttiin verkko-
jul kaisemiseen. Koko tämän jakson 
pää vastuu Tähtiharrastustiedosta oli Kai 
Hämäläisellä. Hänellä oli lehden te ki-
jänä vanhem piensa kautta hiukan sa-
man lainen historia kuin allekirjoittaneel-
lakin. Graafiset kuviot olivat tuttuja
kotipiiristä.

Uuden vuosikymmen alussa oltiinkin jo 
tietokoneaikakaudessa ja tekniikan ke hi-
tys tulevina vuosina, niin aineiston ko-
koa misessa kuin painotekniikassa, hel-
pot ti lopputuloksen aikaansaamista.

Uuden aikakauden alussa vilahtelevat 
kir joittajalistassa niin vanhoja kuin tuol-
loin vähän uudempia nimiä: Hämäläi-
nen, Oikkonen, Muinonen, Kokkonen.  
No van valtakunnallinen suuntautuminen 
näkyy vierailija-artikkeleissa, joita kir-
joittivat tunnetut Ursan jaostonvetäjät, 
Leo Wikholm ja Riku Henriksson.  
Allekirjoittanut oli siirtynyt tuossa vai-
heessa satunnaiseksi vierailevaksi kir-
joittajaksi.

Eräs uuden lehden hienouksia olivat 
pitkät artikkelisarjat, Jaakko Kokkosen 
Optiikkaa 1–6 vuosina 1992–1995 sekä 
Martti Muinosen Kuuluisat optikot -sar-
ja vuosina 1995–2004 ja Kuuluisat kau-
koputket -sarja vuosina 2004–2011.

Lehden merkitys  

Tähtiharrastustietoa on ollut Novan toi-
minnan keskeinen osa suurimman osan 
yhdistyksen taipaleesta. Vaikka sen ko-
koamiseen on aikojen aikana osallistu-
nut vain kourallinen aktiiveja, lehteä on 
lukenut, niin uskon, valtaosa yhdistyk-
sen jäsenistöstä. Omalla kohdallani se ja 
jäsenkirjeet ovat olleet etäjäsenen tärkei-
tä linkkejä yhdistykseen.

Lehden tekeminen on opettanut sen teki-
jöille taitoja, joita on tarvittu myöhem-
min  muissa yhteyksissä. Ei ole kaukaa 
haet tua, että allekirjoittaneen kohdalla 
jä senlehden teko oli harjoittelua Ursa 
Mi nor -lehden päätoimittajan työssä. Ur-
sa Minorilla taas on tärkeä paikka suo-
malaisessa aktiivitähtiharrastuksessa.
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Novan sähköisen  
viestinnän historiaa
Timo Särkikoski

Novan täyttäessä 40 vuotta vuonna 2014 
ovat tietokoneet, Internet, kaikenlaiset 
mobiililaitteet ja niihin liittyvät palvelut 
arkipäivää. Tekniikan kehitys on vaikut-
tanut kaikkeen, myös tähtiharrastukseen. 
Helposti unohtuu, kuinka lyhyessä ajassa 
kaikki on muuttunut. Kosmologisessa ai-
ka skaalassa ihmiskunta on hypännyt sil-
mänräpäyksen murto-osassa sähköiseen 
aikakauteen. Tässä artikkelissa muistel-
laan menneitä ja tarkastellaan lähinnä 
Täh tiharrastustietoa-jäsenlehden (THT) 
artikkelien avulla sitä, miten tämä muu-
tos on näkynyt tähtiharrastuksessa. Leh-
tijuttujen lisäksi lähteinä on käytetty In-
ternetin arkistoja sekä haastatteluja.

1980 Imatran Tähtipäivät

Varhaisin Etelä-Karjalan Novaan liitty-
vä tietotekniikkamuisto ulottuu vuoteen  
1980 asti. Veikko Mäkelän mukaan 
Imat ran Tähtipäivillä Pertti Kellomäki  
oli esi tellyt rakennussarjasta kokoa-
maan  sa mikrotietokonetta. Laite oli he-
rättänyt suur ta mielenkiintoa Tähtipäi-

Tähtitieteen harrastajan käytettävissä oleva tietotekniikka on käytän-
nössä kehittynyt Novan historian aikana ja sähköisen viestintä vasta 
parin viime vuosikymmenen kuluessa.  

vien osan ot tajien keskuudessa. Jostain 
syystä ta pahtumasta kirjoitetussa THT-
artikke lis sa ei mikrotietokoneesta mai-
nittu mi  tään. Ilmeisesti laite oli tuolloin 
vielä kuriositeetti, eikä sen juurikaan 
katsottu liittyvän tähtiharrastukseen.

1/1985

Ensimmäinen tietotekniikkaan liittyvä 
artikkeli löytyy THT numerosta 1/85, 
jossa Veikko Mäkelä raportoi Ursan 
ma  tematiikka- ja mikrotietokonejaos-
ton järjestämiltä mikropäiviltä Lahdes-
ta 9.3.1985. Artikkelissa kerrotaan, että 
”Matemaattinen tähtitieteen harrastus 
on kasvanut viime vuosina mikrotieto-
koneiden yleistyessä”. Mikropäivillä oli 
esitelmöity mm. ongelmien ratkaisusta 
atk:n avulla ja hyvästä ohjelmointitavas-
ta. Paikalla oli ollut harrastajien tuomi-
na parisenkymmentä konetta, runsaasti 
muuta aineistoa, esim. piirroksia ja eri-
laisia kaavioita. Artikkelin lopussa Mä-
kelä kritisoi, että paikalla oli ”enemmän 
laitteistoharrastajia kuin ohjelmiston 
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har rastajia, ja näin erilaisten ohjelma-
pro jektien osuus jäi valitettavan pienek-
si.”

2/1985

Seuraavassa THT-numerossa Mäkelä 
jat  kaa mikrotietokoneiden parissa jutus-
saan Mikrotietokone harrastajan apu na, 
jossa mikrojen hyödyntämiseksi esi-
tellään seuraavia mahdollisuuksia:

•	 Taivaankappaleiden nousu- ja lasku-
ai kojen laskenta, sekä laskenta, mil-
loin  kappaleet ovat etelässä.

•	 Laskenta, milloin valitut syvän tai-
vaan  kappaleet ovat yli 10 asteen kor-
keu della.

•	 Aurinkokunnan kappaleiden paikkojen  
laskenta.

•	 Systemaattisille taivaan valokuvaajil-
le laskenta auringon nousuista ja las-
kuista, pimeän kestosta ja kuun näky-
mi sestä.

•	 Graafisten	almanakkojen	laskenta.
•	 Yksinkertaisten tähtikarttojen lasken-
ta.	“Grafiikkanäytölle	voi	aikaansaa-
da näyttäviäkin luomuksia, mutta 
kun nollisen paperitulosteen aikaan-
saa minen voi vaatia kalliimpia lait-
teita”.

•	 Juliaanisen päivämäärän lasku muut-
tuvien tähtien tarkkailijoille.

•	 Havaintojen raportointi, esim. aika-
jär jestykseen lajittelu ja keskiarvojen 
laskenta.

•	 Kaukoputken ohjaaminen mikrotieto-
koneella. ”Tietokoneen ohjauksella 
voi daan laittaa kaukoputki etsimään 
koh teita taivaalta ja seuraamaan tai-
vaan kiertoliikettä. Tällaisen systee-

min valmistaminen vaatii kuitenkin 
tietoa sähkötekniikasta”.

Artikkelin lopussa Mäkelä toteaa edel-
lä mainittuihin käyttökohteisiin liittyen, 
ettei ”mikrotietokoneen hyödyntäminen 
tähtiharrastuksessa ole kaukaa haettu 
ajatus”. Kolme vuosikymmentä jälkeen-
päin voidaan todeta, että vuoden 1985 
arvio osui hyvin oikeaan.

1/1986

THT:n numerossa 1/86 Mäkelä raportoi 
3. Mikropäiviltä Helsingistä. Esitelmien 
aiheena oli ollut laskentatarkkuuden yl-
läpitäminen ja numeeriseen ohjelmoin-
tiin liittyvät käsitteet ja ns. reaaliluku-
systeemi. Mikrotietokoneita paikalla oli 
ollut kymmenkunta, ja niiden joukossa 
lukuisia eri merkkejä, joista lueteltiin 
merkit Spectravideo, Commodore-64, 
VIC-20 ja Bondwell 14.

Uutuutena artikkelissa mainitaan ”pääte 
ja modeemi, jolla voitiin ottaa yhteyttä 
suuriin koneisiin”. Mikropäivillä pide-
tyssä matematiikka- ja mikrotietokone-
jaoston kokouksessa oli käsitelty mm. 
seuraavia asioita:

•	 Algoritmikirjaston kerääminen Ursan 
ohjelmarekisterin yhteyteen.

•	 Ursa oli hankkinut 1985 laajan va-
likoiman tähtitieteellisiä luetteloita 
tietokoneelle sopivassa muodossa. 
Luettelot oli toimitettu Ranskasta 
mag neettinauhoilla ja niitä oli tarkoi-
tus ryhtyä muokkaamaan mikrotieto-
ko neille sopivaan muotoon.

•	 Ursan ohjelmarekisteriä varten oli 
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hankittu levykkeitä ja kasetteja, joille 
oli tarkoitus tallettaa eri koneiden oh-
jelmia ja tietokantoja. “Ensimmäise-
nä yleisimmille koneille: Commodo-
relle, Spektravideolle ja Sinclairille”.

Ursan sivuilta löytyy lista järjestetyistä 
mikro- ja tietokonepäivistä:

• Mikroharrastuspäivä, Tampere,  
25.2.1984

• Mikropäivä, Lahti,  
9.3.1985

• Tietokonepäivä, Helsinki,  
15.3.1986

• Tietokonepäivä, Pori,  
14.3.1987

• Tietokonepäivä, Jyväskylä,  
12.3.1988

• Tietokonepäivä, Lappeenranta,  
1.4.1989

On harmillista, ettei Lappeenrannan 

Piirros mikropäiviltä (THT 1/86).
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mik   ropäivistä vuodelta 1989 ole yhtään 
ar   tikkelia THT:ssa. Asiaan vaikuttanee 
se, että THT:n ilmestymisessä oli muu-
taman vuoden tauko numeroiden 1/88 ja 
1/92 välillä. Veikko Mäkelä muistelee  
tehneensä itse ohjelmia VIC-20:llä ja 
mai nitsee novalaisten myöhemmistä 
pro jekteista erityisesti Jaakko Kokko-
sen PC:lle tekemän optiikan optimointi-
ohjelmiston.

1/1995

Veikko Mäkelän kolmen mikrotietoko-
nejutun jälkeen THT-artikkeleissa on 
pit kä hiljaisuus tietotekniikka-aiheissa. 
Seu raava juttu tulee vasta yhdeksän 
vuo den kuluttua numerossa 1/95, jossa  
In ternetin tuloa käsitellään, kenenpä 
muun, kuin Mäkelän toimesta artikke-
lissa Tähtimatkalla Internettiin. Inter-
net murtautui laajempaan tietoisuuteen 
1990-luvun puolivälin paikkeilla. Juttu 
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alkaakin kuvaavasti kappaleella: ”Inter-
net on ollut median huulilla viimeisen 
vuo den aikana. Asia ei ole kuitenkaan 
mi kään uusi, ei edes tähtiharrastajien 
kes  kuudessa. Nyt vain tietoverkon tar  jo-
a  mat palvelut ovat tulleet yhä useamman  
ulottuville.” Artikkelissa esitellään In-
ter netin historiaa ja sen tarjoamia vies-
tin tämahdollisuuksia, esim. sähköposti, 
jakelu- ja postituslistat, uutisryhmät 
(use net news), IRC, FTP-tiedostonsiirto, 
Gopher ja World Wide Web. Sähköpos-
tista todetaan, että ”Nykyään sähköposti 
on jo varsin luotettavakin. Tiettävästi  
sähköpostiviestejä katoaa harvoin”. 
WWW:stä artikkelissa todetaan seuraa-
vaa: ”WWW on Internetin uusimpia 
pal veluja. Se on kehittyneempi aste 
gop  herille. Tietoa ei enää sidota va lik-
ko  muotoon, vaan se muodostuu vapaa-
muo toisista tekstin, kuvan ja äänen muo-
dostamista kokonaisuuksista, ’sivuista’, 
joista voi olla lukematon määrä erilai sia  
viittauksia joko toisiin paikkoihin teks-
tissä, muihin WWW-sivuihin tai joihin-
kin muihin Internet-resursseihin.   …   
WWW- maailma on kehittynyt viimeisen 
vuo den aikana räjähdysmäisesti. Mm. 
tie demaailma ja liike-elämä ovat otta-
neet palvelun omakseen.”

Hakukoneita ei tuolloin juurikaan ollut, 
esim. Googlen tulo oli vielä vuosien 
pääs sä. Tiedon haku verkosta oli hanka-
laa, ellei tiennyt tarkkaan mitä ja mistä 
oli hakemassa. Artikkelissa kuitenkin 
povataan jo hakusysteemien kehittymis-
tä: ”Asia on kuitenkin selkeytymässä. 
WWW-tiedon etsintään on kehitetty sa-
manlaisia etsintäsysteemejä kuin gophe-
rin Veronica. Automaatit selaavat maa-

ilmalta löytyviä WWW-palvelimia ja 
nii den sisältöä”.

Pääsy Internetiin oli 1990-luvun puoli-
välissä vielä hankalaa, ellei päässyt käyt-
tämään esim. työpaikan tai oppilai tos ten 
koneita ja yhteyksiä. Jutussa poh ditaan 
tavallisen Matti Meikäläisen mahdolli-
suutta päästä verkkoon. ”Onko hänellä 
mitään vaihtoehtoja? Kyllä vain, to-
sin tästä lystistä pitää todennäköisesti 
maksaa jonkun verran oikeaa rahaakin. 
Markkinoille on ilmestynyt Internet-pal-
velun tarjoajia, joilta kuka tahansa voi 
ostaa verkkoyhteyksiä.”

THT 1/95 verkkovinkkejä:

Tähtiharrastuksen sähköpostiluettelo: 
ftp://ftp.funet.fi/pub/astro/textdoc/
ecomm/emailcat.dat   
(löytyy vielä 2014!)

Uutisryhmiä:

sfnet.harrastus.astronomia,  
sci.astro,  
sci.astro.amateur 
 
sci.astro- ja sci.space -ryhmien FAQ 
ftp://ftp.funet.fi/pub/astro/faq/faq*

IRC-kanavia:

#astronomy,  
#sirius,  
#deepsky

FTP-tarjontaa 
ftp://ftp.funet.fi/pub/astro



23

Tähtitieteen FTP-lista: 
ftp://ftp.funet.fi/pub/astro/textdoc/
ecomm/astroftp.txt		 
(löytyy vielä 2014!)

Tähtitieteen harrastajien WWW-sivu: 
http://www.funet.fi/astro/astro-fi.html 
(löytyy vielä 2014!)

Samaisessa THT-numerossa 1/95 Kai 
 Hä  mäläinen esittelee tähti kuvaus tek no-
lo giaa artikkelissaan Perustietoa aloit-
te li joille: CCD-kamera. Johdannossa 
mai  nitaan, että ”CCD:n houkutus piilee 
sen huimassa herkkyydessä tavalliseen 
fil		miin	verrattuna	ja	siinä,	että	siinä	yh-
dis tyy tietokoneen käyttö ja havaintojen 
teko”.

1/1996

CCD-tekniikan kiinnostavuutta korosti 
THT 1/96, joka oli CCD-teemanumero. 
Kaj Mustikkamäki kävi tekniikan pe-
rusteet läpi erittäin perusteellisessa ja 
tekni sessä artikkelissaan Johdatus CCD-
tekniikkaan astronomiassa.

Lehti jatkoi myös WWW-linkkivinkkien 
jakamista. Hieman rönsyilevästä vali-
koi  masta paistaa läpi tuolloinen webin 
uutuudenviehätys, sillä mukaan olivat 
tähtiharrastuslinkkien lisäksi päässeet 
myös:

Päivän TV-ohjelmat:  
www.apu.fi/tv.html 

Star Wars -sivut:  
www.tcfhe.com 
Turhien linkkien kokoelma:   
www.primus.com/staff/paulp/ 
useless.html 
Tasavallan presidentin kotisivut:  
www.tpk.fi 

2/1996

THT 2/96 sisälsi Verkkouutisia-palstan. 
Jo tuolloin Internetin oli todettu aiheut-
tavan riippuvuutta, sillä palstalla maini-
taan artikkelista, jonka mukaan ”jotkut 
lapset tulevat riippuvaisiksi verkosta 
vie tettyään siellä 14 tuntia päivässä”.
Uutisissa mainitaan myös mm. Linux, 
Amateur Telescope Making -posti tus-
lis ta, sekä uusi hakukone Hotbot (www.
hotbot.com), josta palstalla veikattiin 
va kavaa kilpailijaa Alta Vista -hakuko-
neelle.

Kai Hämäläinen pohti tähtiharrastuk-
sen ulkoista kuvaa artikkelissaan Tähti-
harrastuksen imago. Jutussa pohditaan 
mm. sähköisen viestinnän kanavien hyö-
dyntämistä, tosin vielä tuolloin sellaisik-
si luettiin pelkästään radio ja tv.

1/1997

THT 1/97 -numeron verkkouutisissa 
ker  rotaan, että Ursa on saanut kiinteän 
In ternet-yhteyden, ja kotisivut on avattu 
osoitteessa www.ursa.fi. Heti samoihin 
aikoihin syntyi myös Novan kotisivu-
jen ensimmäinen versio. Uutisissa mai-
nittiin myös, että Tieteellinen laskenta 
Oy aloittaa suomalaisten www-sivujen 
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indeksoinnin: ”Tulevaisuudessa tämä 
Nordic	 Web	 Index	 -hakukone	 käyttää	
älyk käitä agentteja (joita ei vielä ole 
ole massa), jotka tekoälyllään ymmärtä-
vät tekstiä ja pystyvät luokittelemaan si-
vu ja niiden sisällön mukaan”. THT:ssä 
seurattiin myös tietokoneiden käyttöjär-
jestelmien kehitystä, uutisena kerrotaan 
Macintoshin System 7.7:n korvautuvan 
uu  della Rhapsody-järjestelmällä, joka 
perustuu NextStep-käyttöjär jes telmään.

2/1997

THT 2/97 -verkkouutisissa kerrotaan 
Nasan WWW-palvelimen kävijäennä-
tyksestä.Pathfinderluotaimenlaskeutu
mi nen oli aiheuttanut 120 mil joonaa 
si  vupyyntöä. Uutisissa kerrot tiin myös 
IBM:n, Sun Microsystem sin ja Net sca-
pen perustamasta Java-yhteen liittymäs-
tä , se kä Steve Jobsin paluusta Apple 
Com puterin johtajaksi.

Kännykkäbuumi oli noina aikoina juuri 
tuloillaan, sillä THT-uutisten mukaan 
NMT-verkkojen 900 MHz taajuuskaista 
otetaan Telen ja Radiolinjan GSM-verk-
kojen käyttöön, koska GSM-verkkojen 
liikenne kasvaa nopeasti. Tästä alkoikin 
Suomen teollisuushistorian yksi kulta-
kausista Nokian noustessa maailman 
kän nykkäkuninkaaksi. Kultakausi hiipui 
2010-luvun alkupuolella kilpailijoiden 
ajaessa ohi oikealta ja vasemmalta, pää-
tepisteeksi voidaan merkitä Nokian pu-
helintoimintojen myynti vuonna 2014.

2/1998

THT 2/98 -numerossa Leo Wikholm 

esit teli Iridium-satelliitteja artikkelissa 
Iridiumit valloittavat taivaan. Maail-
man siirtyessä pikkuhiljaa mobiilin 
kom    munikaation aikakauteen erilaiset 
sa  telliittipuhelinjärjestelmät tekivät tu-
lo aan. Tähtiharrastajille tutuimpia lie-
nee  juuri Iridium, joita Wikholm kuvaili 
näin: ”Sopivassa kohdassa rataa aurin-
gonvalo osuu peiliantenniin ja siitä se 
heijastuu varsin tehokkaasti myös maan-
pinnalle, jolloin nähdään jopa puolen-
kuun kirkkauteen verrattavissa olevia 
huikeita välähdyksiä näistä kiertolai-
sista. Toisinaan Iridiumien valo saattaa 
heittää maastoon jopa varjoja”. Artik-
kelissa kerrotaan uusien satelliittien voi-
van aiheuttaa ongelmia tähtikuvaajille, 
sekä radioastronomeille.

Samassa numerossa Martti Muinonen 
esittelee SkyMap Pro 4 -planetaario -
ohjelmiston, jonka hän oli tilannut netis-
tä (jo vuonna 1998!). Tietokoneen kart-
taohjelman ominaisuudet miellyttivät, 
to sin Muinonen jutun lopussa intoutuu 
muistelemaan uransa alkuaikoja: ”Kun 
60-luvulla sain vaivoin koulupoikana os-
tetuksi Norton’s Star Atlaksen (15th edi-
tion 1966) niin tuntui, että tässä sitä on 
karttaa ikiajoiksi. Onpahan se vieläkin 
hyllyssä ja usein mukana metsässäkin. 
Eipähän virta lopu”. Kysyttäessä Mui-
noselta näiden karttojen käytöstä vuon-
na 2014, on SkyMap Pro 4 jo eläkkeel-
lä, mutta paperinen Norton edelleenkin 
käytössä.

1/1999

THT 1/99 -numerossa muisteltiin Novan  
25-vuotista taivalta. Kai Hämäläisen 
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artikkelissa Tähtiharrastus tänään, 
sub  jektiivinen katsaus harrastuksen ny-
ky   tilaan omistetaan oma kappale Inter-
netille. ”Internet on muuttanut (myös) 
tähtiharrastusta huomattavasti. Verkon 
tulo on koettu pääsääntöisesti positiivi-
seksi, koska harrastajien välinen kom-
munikointi ja tavoitettavuus on helpottu-
nut huomattavasti. Tietokoneohjelmien 
saatavuus on helpottunut päivityksistä 
puhumattakaan. On syytä muistaa, että 
tähtiharrastajat ovat innokkaina tieto-
tekniikan hyödyntäjinä olleet verkkoja 
käyttämässä jo melko varhain. Harrasta-
jilla on ollut kotimikroja tähtiharrastus-
käytössä, ja on pidetty mikropäi viä (jot-
ka myöhemmin muutettiin laitepäivik si). 
Internetiä ihmeteltiin ainakin Lappeen-
rannan mikropäivillä 1989”.

1/2000

Numerossa 1/00 esitellään Esko Luuk-
kosen CCD-kuvauskalustoa. Martti 
Mui nosen kirjoittamassa jutussa tulee 
il mi digitaalisuuden väistämätön tun-
keu tuminen myös tähtikuvaukseen. 
”Tähtivalokuvaus on jakautumassa kah-
teen	 leiriin	 -	 perinteiset	 filmikuvaajat	
ja CCD-kuvaajat”. Jutussa kerrotaan 
myös, että ”Mikrotietokoneet ovat yleis-
tyneet kodeissa ja niihin saa sopivia ku-
vankäsittelyohjelmia. Nykyiset kannet-
tavat mikrot ovat jo hinnaltaan kaiken 
kansan saatavissa”.

2/2001

Vuosituhannen vaihteessa digitaalika-
me rat tulivat kuluttajamarkkinoille. 

THT 2/2001 -numerosta löytyykin Kai 
Hä mäläisen juttu Digitaalikamerat, jos-
sa käydään läpi kameroiden tekniikkaa 
ja niiden soveltuvuutta tähtikuvauk-
seen. Artikkelissa kerrottiin, että kah-
den miljoonan pikselin kameran sai 
noin kolmella tuhannella markalla, 4–5 
megapikselin kameran kymppitonnilla 
ja järeiden ammattilaislaitteiden hinnat 
liikkuivat tuolloin 100 000 markasta 
ylöspäin.

Samassa lehdessä Hämäläinen myös 
peilasi vuoden 2001 todellisuutta Stan-
ley Kubrickin elokuvaklassikkoon 2001: 
Avaruusseikkailu. Artikkelin päätteeksi 
Hämäläinen toteaa tekniikan kehitykses-
tä: ”Nykyään tekniset edellytykset kyl lä 
pääpiirteissään olisi tarvittavan ava-
ruus  aluksen rakentamiseen. Itse asiassa 
tek niik ka on jo mennyt joillakin aloilla 
pal jon pidemmällekin, mutta tätä tekno-
lo giaa ei käytetä modernistisiin suuriin 
yhteisiin päämääriin, vaan pikemminkin 
yksilöllisiin; itsemme viihdyttämiseen ja 
elämysten tuottamiseen, sosiaalisen ase-
man ilmaisemiseen, arkiaskareiden hel-
pottamiseksi ja kommunikointiin mui den 
kanssa”. Hämäläisen päätelmä vuodelta 
2001 kelpaa sellaisenaan kuvaamaan 
vuotta 2014.

1/2005

Numerossa 1/05 Markus Vartiainen 
esit telee ilmaisen planetaario-ohjelman 
Stellariumin ja Veikko Mäkelä kertoo 
Internetin uusista uutiskanavista, jois-
ta ensimmäisenä mainittiin elävä kuva. 
Videopätkien katselu netin kautta oli 
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tuohon aikaan uusinta uutta, edelläkä-
vijäksi Mäkelä mainitsee Nasa-TV:n. 
Tuolloin vielä täysin tuntematon You-
Tube muuten perustettiin juuri samana 
vuonna 2005. Mäkelä löysi myös muita 
liikkuvan ku van sovelluskohteita tähti-
harrastukseen liit tyen: ”Eräänä erikois-
tapauksena verk kovideosta voitaisiin 
pitää myös reaa liaikaisia lähetyksiä 
esimerkiksi kuunpimennyksestä tai vas-
taavista tapahtumista webbikameran 
välityksellä. Tämä ilmiön ’virtuaalinen 
ko keminen’ on yksi tähtiharrastuksen 
uusia ilmiöitä.”

Muita uusia kanavia olivat RSS-syötteet 
ja verkkolokit, eli blogit. Tuolloisen blo-
gitarjonnan Mäkelä totesi olevan ”yksi-
tyisten ihmisten verkkokirjoituksia, jotka 
usein ovat aikamoista egoistista tajun-
nanvirtaa”. Blogin yhdeksi käyttökoh-
teeksi mainittiin esim. havaintopäiväkir-
jan ylläpito.

Myöhempinä aikoina novalaisista  ha-
vain     to  blogia ovat pitäneet  aina kin : 

Iiro  Sairanen 
iiro-ds.blogspot .com   
Rauno Päi vi nen   
pellervo -observatory.blogspot.com

1/2007

Mäkelä palasi aiheeseen pari vuotta 
myö hemmin THT 1/07 -numerossa ar-
tik kelissa Blogeja, foorumeita ja uutis-
virtoja. Muutamassa vuodessa kehitystä 
oli tapahtunut, erityisesti Mäkelä mainit-
si muutoksena ”vuorovaikutteisen ja no-

peasti päivittyvän tiedon”. Foorumeista 
mainitaan Astronetin foorumi, jolla oli 
tuolloin yli 500 käyttäjää.

Martti Muinonen kertoi samassa lehdes-
sä kuulumisia vuoden 2007 laitepäiviltä. 
Jutun perusteella harrastuksessa oli jo 
siirrytty varsin vahvasti digi- ja verkko-
ai kakauteen, sillä esitelmien aiheiksi 
ja aktiviteeteiksi mainittiin mm.Ursan 
wiki-ympäristö, Hankasalmen observa-
torion etäkäyttö, www-sivujen päivittä-
minen, digikuvaus, havaintovälineiden 
automatisointi ja sekvenssikuvaus.

Novan kotisivut Internetissä

Nova sai ensimmäiset kotisivunsa 1997 
lähes heti sen jälkeen kun Ursa sai 
kiinteän  Internet-yhteyden. Sivuston 
tek nisestä toteutuksesta vastasi Veikko 
Mäkelä apunaan Kai Hämäläinen. Sivut 
luotiin Ursan palvelimelle osoitteeseen 
www.ursa.fi/yhd/nova, josta ne löy tyvät 
vielä tänäkin päivänä. Koska sivujen 
osoite on pysynyt samana koko histori-
an ajan, voi sivujen eri versioita selata 
kätevästi Wayback Machine -palvelus-
sa, joka toimii Internet-sivujen arkisto-
na (archive.org/web/). Palvelu tallettaa 
aika-ajoin kopioita nettisivuista, jonka 
jälkeen niitä voi selata sellaisena kuin ne 
ovat talletushetkellä olleet. Arkiston ha-
kukenttään annetaan edellämainittu No-
van kotisivun osoite, jonka jälkeen avau-
tuvasta kalenterinäkymästä voi valita 
katsottavaksi sivujen vanhoja versioita .

Ensimmäinen arkistotallenne Novan si-
vuista löytyy helmikuulta 1997.
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Ensimmäistä versiota kehitettiin nopeasti eteenpäin, jo samana vuonna sivujen ulko-
asua oli paranneltu ja sisältöä lisätty huomattavasti lisää. 

Arkisto-otoksessa vuodelta 2001 näkyy, että sivujen rakennetta on hieman muutettu. 
Etusivu tarjoili ensisilmäyksellä ajankohtaiset asiat.



28

Tämän jälkeen sivujen jatkokehitys py-
sähtyi vuosiksi. Sisältöä kyllä päivitet-
tiin, mutta mitään radikaaleja muutoksia 
ei ulkoasussa ollut havaittavissa pitkään 
aikaan. Jossain arkisto-otoksissa etusi-
vulla näkyy ilmoitus, että ”uudet kotisi-
vut julkaistaan pian”, mutta näin ei lop-
pujen lopuksi tapahtunut.

Vuonna 2010 sivujen vanhahtava ulko-
asu häiritsi yhdistyksen imagoa jo sii-
nä määrin, että sivuille päätettiin teh dä 
modernisointi. Allekirjoittanut  ja Kai 
Hämä läinen tekivät uuden version , jo-
hon integroitiin myös Ursan ta pah tu-
makalen  teri. Myös uusien THT-lehtien 
PDF-versioita lisättiin ladattavaksi suo-
raan sivuilta. 
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Vuoden 2010 versio on edelleen käytös-
sä kesällä 2014. Viime vuosina tablettien 
ja kännyköiden käyttö netin selailussa 
räjähdysmäisesti lisääntynyt. Tästä seu-
raa se, että nettisivujen pitäisi pystyä 
mu kautumaan isoista tietokonenäytöistä 
aina pieniin kännykkäruutuihin saakka. 
Vuoden 2010 kotisivuversio ei ole kovin 
hyvin mukautuva, joten lienee aika taas 
remontoida sivujen ulkoasua. Mitään ai-
kataulua ei tässä kuitenkaan luvata, vaan 
ne tulevat ulos kunhan valmistuvat :). 
Tu levaisuudessa joku voi sitten Way-
back Machine -palvelusta käydä vilkai-
semassa, kuinka kauan tämän kirjoituk-
sen jälkeen kesti, ennenkuin seuraava 
versio kotisivuista julkistettiin.

Jäsenlehti verkossa

Vuoden 2012 vuosikokouksessa vedet-
tiin suuntaviivat Novan siirtymisestä 
sähköiseen versioon myös Tähtiharras-
tustietoa-jäsenlehden suhteen. Paperi-
version teko vaati runsaasti sitoutumista, 

ja vaarana alkoi olla, että lehden teko 
saattaisi hyytyä kokonaan, mikäli hom-
mat kasaantuisivat aina samoille henki-
löille. Myös lehden paino- ja postitusku-
lut lohkaisivat melkoisen siivun Novan 
pienestä budjetista. Tarkoitus oli alkaa 
tehdä jäsenlehteä verkkoversiona blo-
gimuodossa, jossa juttujen tekokynnys 
pidettäisiin matalana. Juttuja toivottiin 
tulevan mahdollisimman monelta jäse-
neltä. Ensin piti hankkia palvelin, jonne 
verkkoversion pystyi perustamaan. Ur-
san palvelimella oleville kotisivuille ei 
ollut saatavilla Novan toivomaa Word-
press-blogia, joten Novalle päätettiin 
hank kia oma osoite, jonne sivut pystyi 
perustamaan. Vuonna 2012 päivänvalon 
näki THT-verkkolehti osoittessa www.
eknova.fi.

Valitettavasti alkuperäinen tavoite siitä, 
että juttujen kirjoituskynnys olisi pie-
nempi, ja että juttuja saataisiin muiltakin, 
kuin parilta aktiivisimmalta jäseneltä, ei 
ole ainakaan parin ensimmäisen vuoden 
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aikana toteutunut. Sisällöntuotanto on 
jää nyt valitettavan vähäiseksi. 

Ursan tapahtumakalenteri

Kuten edellä todettiin, Nova käyttää Ur-
san tapahtumakalenteria myös omien 
ta  pahtumiensa listaamisessa. Kun esi-
mer kiksi jäseniltojen päivämäärät on 
pää tetty, ne syötetään Ursan kalente-
riin hallintalomakkeen kautta, jonka  
jäl  keen ne näkyvät heti kotisivulla ja 
ovat myös näkyvissä myös Ursan ko-
ti   sivujen kautta osoitteessa: www.
ursa.  fi/harrastus/ paikallisyhdistykset/
tapahtumakalenterit/ etela-suomi.html.

Sähköpostilista

Nova sai käyttöönsä oman sähköposti-
lis tan (nova-l@ursa.fi) Ursan kautta 
jo vuonna 1998. Nykyään sitä pyritään 
aktiivisesti käyttämään sisäisessä tiedo-
tuksessa jäsenistölle. Pyrkimys on saada 
kaikki jäsenet liittymään sähköpostilis-
tal le, jotta paperisia jäsenkirjeitä ei enää 
tarvitsisi lähettää. Paperiversioista ei va-
litettavasti vielä täysin ole päästy eroon, 
sillä kaikilla jäsenillä joko ei ole mah-
dollisuutta käyttää sähköpostia, tai he 
eivät vain ole noteeranneet pyyntöjä liit-
tyä sähköpostilistalle. Sähköpostilis tan 
kaikki viestit kautta aikojen ovat luet-
tavissa arkistosta osoitteessa www.ursa.
fi/pipermail/nova-l/

Kirjasto

Novan kattavasta tähtiharrastukseen liit-
tyvästä kirjastosta on kotisivulle kehit-
teil lä helposti selattava kirjalista. Kir-

jo jen tiedot on talletettu koneelliseen 
muotoon vuoden 2014 alussa, kirjalistan 
web-versio on kirjoitushetkellä työn alla 
ja pyritään julkaisemaan lähiaikoina.

Vuoden 2014 arviot  
tulevasta

Tulevaisuuden ennustaminen etenkin 
tie totekniikassa on osoittautunut erittäin 
hankalaksi. Yleensä veikkaukset tekno-
lo gian muutoksista yliarvioidaan lähi-
vuo sien osalta, mutta pidemmän ajan 
trendit joko aliarvioidaan pahasti, tai 
nii tä ei tunnisteta etukäteen ollenkaan. 
Täs sä kuitenkin jonkinlaisia veikkauksia 
vuodelta 2014 tulevaisuuden lukijoiden 
huviksi.

Sosiaalinen media tarkoittaa vuonna 
2014 lähinnä Facebookia, Instagramia, 
Twit teriä ja joukkoa muita sovelluksia. 
Maailma on isossa mittakaavassa yhtei-
söl lisempi kuin koskaan tähän saakka. 
Pienemmässä mittakaavassa mullistus ei 
ole ollut aivan niin valtava. Esim. yh dis-
tyksen jäsenistön tavoittamiseen on nyt 
käytössä monia eri kanavia, mutta  No-
vassa ei ole syntynyt mitään sen kum-
mempaa yhteisöllistä tiivistymistä, kuin 
aiemminkaan. Näyttäisi pikemmin kin 
siltä, että yhdistyksen toiminta ja yhdis-
tykseen kuuluminen kiinnostaa sitä vä-
hemmän, mitä enemmän ja helpommin 
netin informaatiota on tarjolla. Tosin 
van hoja THT-lehtiä selaillessa näkee, 
et tä samaa aktiivisen yhteisöllisyyden 
puutetta on kirjoituksissa tuskailtu jo 
1980-luvun puolivälistä saakka. Voi 
hyvinkin olla, että mobiiliin nettimaail-
maan syntynyt sukupolvi (generation Y) 



31

har rastaa tulevaisuudessa ilman yhdis-
tyk siä, mutta kuitenkin yhdessä, tavalla 
tai toisella. Toivottavasti paikallisuus ja 
tapaaminen kasvokkain kuitenkin ovat 
kuvioissa mukana vielä jatkossakin.

Verkottuminen jatkaa voittokulkuaan, 
kuu  ma sana tällä hetkellä on esineiden 
In  ternet (Internet of things). Tulevaisuu-
dessa suurin osa laitteista, ainakin säh-
köllä toimivista, tulee olemaan verkossa. 
Verkko on läsnä kaikessa mitä teemme, 
hyvässä ja pahassa. On vaikea hahmot-
taa, miten esineiden Internet tulee vai-
kut tamaan erityisesti tähtiharrastukseen, 
mutta todennäköisesti ainakin kaukoput-
kien etäohjattavuus tulee olemaan yhtä 
arkipäiväistä, kuin esim. GOTO-systee-
mit ovat nykyään. Verkottuneista ha-
vaintolaitteista voisi muodostaa havain-
tojärjestelmiä, jotka viestivät keskenään 
ja mukauttavat toimintaansa verkon 
kautta saatavaan tietoon. Esim. jos jon-
kun harrastajan kuvausputki jossain päin 
maapalloa havaitsee supernovan, tai jon-
kin muun mielenkiintoisen il miön, voisi 
se verkon kautta ilmoittaa siitä muille 
kaukoputkille, jotka voisivat reagoida ti-
lanteeseen välittömästi. Kenties market-
tiputkiin voi tulevaisuudessa asennella 
sovelluksia, kuten puhelimiin nyt.

3D-tulostus on koko ajan lähempänä ku-
luttajamarkkinoita. Ihan vielä K-raudas-
ta ei saa 3D-printtereitä, mutta tuskin 
sii henkään kauaa menee. Esineiden val-
mistus omalla tai yhteisön 3D-printterillä 
avaa jälleen aivan uusia kehityspolkuja. 
Koneiden ja esineiden osia ei enää tarvit-
se ostaa kaupasta tai tilata tehtaalta, vaan 
ne voi tehdä itse. Luovimmat  yksilöt 

suunnittelevat ne kokonaan omatoimi-
sesti ja laittavat suunnitelmat tietenkin 
ja koon nettiin kaikkien iloksi. On help-
po nähdä, että tämä tulee olemaan oikea 
aarreaitta kekseliäille kau ko putken nik-
karoijille. Minkälainen tu lee olemaan 
”3D-tulostustekniikan oma  dobson”? 
Eli kaukoputken rakenne mietittynä jol-
takin aivan uudelta kantilta , mutta silti 
kaikkien  kotona valmistettavissa.

Rakenteluharrastus tuleekin vielä ku-
kois tamaan, koska työkalupakkiin tu-
lee koko ajan yhä monimutkaisempia 
menetelmiä. Mekatroniikka, eli meka-
niikan ohjaus elektroniikan avulla on 
nykyään arkipäivää maker-yhteisössä. 
Arduino-mikrokontrolleri ja Raspberry 
Pi -minitietokone etunenässä ovat mul-
lis taneet rakentelun. Ne ovat halpoja ja 
mahdollistavat todella monimutkaisten 
härvelien rakentamisen helposti ja hal-
val la. Youtube on pullollaan videoita 
it senäisesti lentävistä quadcoptereista, 
kotona tehdyistä Segway-kopioista jne. 
Tällaisten laitteiden rakentaminen koto-
na vielä vuosikymmen–pari sitten oli si 
ollut melkoista utopiaa. Tuleekin ole-
maan mielenkiintoista nähdä minkälai-
sia suuntia kaukoputken rakentamisessa 
tullaan näkemään elektroniikan ja 3D-
tulostuksen avulla.

10 vuoden päästä, Novan täyttäessä 50 
vuot ta, on olemassa jotain sellaista, mitä 
ei nyt vuonna 2014 osattu aavistaakaan. 
Var masti myös tähtiharrastuksen laite-
puolella tapahtuu siihen mennessä paljon 
mielenkiintoisia asioita. Toivottavas ti 
ai nakin Novan uudet kotisivut on siihen 
mennessä julkistettu.
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Lukiolaisen  
kaukoputki  
mallia 1968
Martti Muinonen 

Tässä tarinassa kuvailen oman ensimmäisen kaukoputkeni rakente-
lua kesällä 1968. Kaukoputken valmistus seuraili tarkkaan Jaakko 
Heikinheimon kirjaa ”Teemme peilikaukoputken” vuodelta 1968. 
Tarinana kuvat ovat omasta kirjastani samalta vuodelta.

kelat tai järjestelmäkameroiden rungot-
kin. Kaikkia näitä kuolattiin ja vain 
teh  taiden esitteistä! Mutta minkäs teit, 
budjetti ei riittänyt. Peilikaukoputkia sai 
vain tilaamalla Jenkeistä ja se tuntui jo 
utopialta. Kaikki postimyynti perustui 
kirjeenvaihtoon ja maksuliikenne toimi 
vain erikoisshekeillä. Eipä silloin soitel-
tu Jenkkeihin tai mailailtu ympäri maa-
ilmaa. 

Jos ”sponsoreita” ei ollut niin ainoa tapa 
päästä ”suuren” kaukoputken omistajak-
si oli rakentaa sellainen itse. Nuorena 

Kaikilla tähtiharrastajilla on ikuinen 
unel  ma, oma kaukoputki, niin suuri kuin 
mahdollista ja pian. Kun kaukoputkikii-
ma on iskenyt, ei siinä auta mikään, käy-
tit putkea tai et. Kaukoputken suuruuskin 
on suhteellinen käsite. 60-luvulla au-
koltaan 50–70-milliset linssikaukoput-
ket  olivat ”suuria”, yli 100-milliset jät-
ti läisiä. Nykyisiä halpakaukoputkia ei 
ol lut markkinoilla lainkaan ja ostotähti-
kaukoputkien hinnat olivat tähtitieteelli-
siä. Unitronin linssikaukoputket olivat 
kou lupoikien ulottumattomissa, aivan 
ku ten Abumaticin kalliimmat virvelin-
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ur salaisena tähtiharrastajana lainasin 
Ur  san kirjastosta kirjat Tähtitieteen har-
ras tajan kirja vuodelta 1947 sekä Täh-
titiedettä harrastajille 3 vuodelta 1954. 
Näissä kirjoissa oli kelvollisia Uuno 
Pe sosen ja J.M. Heikinheimon oh jeita. 
Kirjojen mukaan kaukoputken valmista-
minen oli melko yksikertaista ja olinhan 
aina rakennellut jotain, purkanut laitteita 
ja joskus saanut ne koottuakin. Ursasta 
lainasin joitakin lisäkirjoja ja tu tustuin 
aiheeseen tarkemmin. Silloin kirjat ja 
tieto kulkivat vain postissa. Ja vähän 
myö hemmin vuonna 1968 Ursa julkaisi 
Heikinheimon uuden kirjan Teemme pei-
likaukoputken. Kirja on pit käl ti Ingall-
sin Amateur Telescope Making -kirjojen 
vuodelta 1934 yksinkertaistus ja tiivis-
tys sovellettuna Suomen oloihin. Kirjan 
avulla jokainen pystyy valmistamaan 
peilikaukoputken ja hal val la.

Ensin piti löytää hiontapaikka. Onnek-
si  kerrostalomme kellarissa oli melko 
käyt tämätön askarteluhuone, jossa oli 
puu  verstasvarustus. Pikkusiivouksella ja 
järjestelyllä hiontapaikka järjestyi tilan  
peräosaan. Hionta-alustaksi raahasin 
van han puutynnyrin Chymokselta. Va-
lin ta oli sinänsä huono, koska myöhem-
min  tynnyri kuivui ja löystyi, jos sitä ei 
pi tänyt kosteana. Tynnyrin päälle kiinni-
tin  vanerilevyn hionta-alustaksi.

Raakalaseina käytettiin pääsääntöisesti  
peililasia. Lappeenrannasta ei saanut 
kuin noin 10 mm paksua peililasia ja 
sii  tä kin olisi pitänyt teettää pyöreät ai-
hiot. Kari Kailan ja ursalaisten kautta 
sain yh teyden helsinkiläiseen Conten-
taan, joka toi maahan kaikkea optiikan 

val mis tukseen liittyvää. Kauppasuhde  
yritykseen säilyikin pitkään ja sittemmin 
hankinnat suuntautuivat Hannu Määt-
täselle.

Samaan tilauksen siis 2 Duran-kiekkoa, 
halkaisijat 115 mm, kilo pikeä, purkit 
car borundumia karkeutta 80, 120, 220, 
320 ja 600 sekä paketti kiillotuspunaa. 
Muistaakseni kaikkein hienoimpia (yli 
600) carboja ei silloin vielä löytynyt ja 
ne oli valmistettava hiontajätteestä itse 
liet tämällä. Näihin tarvikkeisiin kesä  an-
sio ni juuri ja juuri riittivät ja kallista se 
oli silti! Taisi tuntipalkat kesätöissä tuol-
loin olla noin 2 markkaa tunti!

Kauniiden lasiaihioiden saavuttua toi-
mit  tiin ihan Heikinheimon ohjeiden 
mu kaisesti – pöllin jopa äitini karhulan-
ka rullan kädensijaksi. Kiekkojen reuna-
viisteet tein hiomakivellä ja sitten hom-
miin.

Aloitus numero 80 carbolla oli melkois-
ta kirskuntaa, mutta siihen tottui pian. 
Hion taliikkeet löytyivät ja ohjeita luet-
tiin  kuin piru raamattua. Liikaa toistoa 
tuli välttää, olihan tavoitteena F10-pallo-
pinta. Hullun mainehan siitä hommasta 
sitten tuli ja syksy sekä koulu painoivat 
ankarasti päälle.

Karkeahionta on helppoa ”lataa ja var-
mis  ta” -hommaa, joka vaatii eniten vain 
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kärsivällisyyttä. F10-peilin montun sy-
vyys  on melko matala ja poistettavan 
la  sin määrä pieni. Kaikki hiomajäte piti 
ottaa talteen lasipurkkiin liettämistä var-
ten. Kun tavoiteltu polttoväli oli löytynyt 
perinteisellä taskulamppumenetelmällä, 
oli aika siirtyä hienompiin karkeuksiin. 
Välipesu ja hiomajäljen tarkastelu suu-
rennuslasilla olivat välttämättömiä toi-
men piteitä ennen seuraava karkeutta.

Tuo liettämien hienojen hiomajauheiden 
saamiseksi olikin oma prosessinsa. Olen 
tehnyt jopa muistiinpanoja kirjan kysei-
seen kohtaan. Kun lietettyihin aineisiin 
lisättiin vielä ripaus talkkia, olivat hie-
no  hionnan aineetkin tehty karkeahion-
nan jätteistä.

Mitä hienommaksi hionta-aineet muut-
tuivat sitä hiljaisemmaksi hiontatyö 
muut  tui. Samalla lasilevyjen liikkeistä ja 
kit kasta oppi lukemaan pintojen muotoa. 
Vain pallopinnat voivat liikkua keske-
nään hienovaraisesti ilman nykimistä. 
Molemmat pinnat siis pyrittiin pitämään 
pallopintoina ja kiillotuksessa sitten 
pal lopinnat poikkeutetaan tarvittavissa 
määrin paraboloidiksi. Ihannekäyrän 
las keminen olikin jo lukion matematiik-
kaa – toisen asteen yhtälö tai paraabeli 
ai nakin! Sillä en kuitenkaan selvinnyt 
ma tikan kokeessa, vaan talvella tuplasin.

Jälkeenpäin ihan naurattaa, kun Heikin-
heimo (kirkkoherra) kirjassaan sanoo:

Ja kuinka vakavasti minäkin sen olin kir-
jasta alleviivannut, vaikka en edes polt-
tanut, enkä piippua!

Oli aika siirtyä kiillotukseen. Siinä työ-
tapa muuttui totaalisesti ja jokainen 
aloit televa hioja joutuu virittelemään 
oman pikialustansa. Itse noudatin kirjan 
oh jeita. Valoin pien aluskiekon päälle 
teip pikauluksen avulla, saippuoin peilin 
ja prässäsin muodon. Pien sulatukseen 
uh rasin äitini vanhan kattilan. Sitten 
tein juo toskolvilla apu-urat ja samalla 
työkalul la pidin urat auki kiillotuksen 
ai kana. Veljeni ei-itäsaksalainen juotos-
kolvi oli melko pikinen, mutta tärpätillä 
se oli helppo puhdistaa.

Pikialusta onnistui ihan hyvin ja präs-
säsin siihen yön yli runsaasti kiillotus-
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punaa (rouge). Kiillotuspuna kiillottaa 
hitaasti mutta varmasti. Nykyisin kiillo-
tuksen käytetään pääsääntöisesti cerium-
oksidia.

työskentely oli arkaa kaikille roskille, 
kos ka ne naarmuttivat kiillotettua pin-
taa. Näinkin pienen peilin kiillotus on 
kui tenkin melko yksinkertaista työtä.

Kiillotusvaiheessa piti rakentaa alkeel-
linen Foucalt-testeri ja sen pahvimaskit. 
Mittalaitteen sekä maskit tein kirjassa 
annettujen ohjeiden mukaisesti oman 
virityksenäni. Mittapenkki ja peilinkan-
natin syntyivät kakkosnelosesta ja valo-
lähteen sekä partakoneenteränpidikkeen 
runko syntyi laudanpaloista melko suo-
raan omana sovelluksena Heikinheimon 
kirjasta. Oma valonlähteeni perustui 
Fleisch mannin sähköjunan muuntajaan 
ja lampun kirkkaus oli näin säädettävis-
sä . Pimentymiskohtien merkinnät tein 
millimetripaperille terävällä lyijykynäl lä 
ja niistä sitten laskettiin tarvittava kor-
jaus. Hankalinta oli arvioida maskin  rei-
kien  yhtäaikainen pimentyminen, mutta 
sitäkin oppi arvioimaan. Taisi tuo para-
bo lointi olla vähän sinne päin ja F10 
pei lissä se kyllä riitti, olisi riittänyt hyvä 
pal lopintakin. Eniten vertasin peilin var-
joja mallikuviin ja vältin selkeitä vyöhy-
kevirheitä sekä kääntyviä reunoja. Naar-
muja ei saanut enää tehdä.

Kiillotusvaihe oli koko prosessin hanka-
lin  ja työläin vaihe. Peiliin piti saada riit-
tävä kiilto ja muoto tuli säilyttää. Lisäksi 

Lopuksi peili oli mielestäni täysin kiil-
lotettu. Napautin lankarullan irti, pesin 
peilin huolellisesti bensiinillä ja sitten 
lämpimässä saippuavedessä. Peiliä pääsi 
heti kokeilemaan heijastamalla auringon 
kuvan paperille – hyvältä näytti.

Tässä vaiheessa piti päättää, mistä ja 
miten teen itse putken, fokuserin, peilin-
kan nakkeet ja jalustan. Nämä kaikki piti 
viritellä rompetoritavarasta, puusta ja 
vanerista; rahaa ei juurikaan ollut eikä 
tullut.

Suurimman ongelman muodostivat apu-
peilin ja okulaarin hankinta. Okulaarin 
ja apupeilin tekokin olivat Heikinhei-
mon kirjassa, mutta se tuntui turhan työ-
läältä projektilta ja lopputuloksesta ei 
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voinut olla kovinkaan varma, koska niitä 
ei voinut juurikaan itse mitata alkeellisin 
mittavälinein. Lappeenrannassa ainoa 
lii ke, joka kyseisiä osia välitti, oli pai-
kal linen Instrumentarium Oy.  Liikkeen 
mu kavan optikon avustuksella sain tilat-
tua  valmiin apupeilin ja yhden Unitronin 
okulaarin, taisi olla 12,5-millinen orto-
skooppi ja on vieläkin tallessa.

Apupeilin koon laskeminen tai arvioimi-
nen oli mielenkiintoista. Apupeilin koko 
oli pieni, koska pääpeili polttovälikin oli 
pitkä. Kun apupeili sitten tuli, tein 2×4” 
lankusta optisen penkin ja siinä mallasin 
optisten osien paikat ja mitat. 60-luvulla 
käsityökalut olivat melko vaatimatto-
mia  , ei ollut kuviosahoja, sähköhöyliä 
tai akkukoneita, vaan kaiken tuli olla 
pe russimppeliä: saha, höylä, käsipora ja 
tem mi. Putken tein Heikinheimon op-

pien   mukaisesti koivuvanerista. Pääpei-
lin kannattimen ja säädöt valmistin myös 
vanerista, pellistä ja siipimuttereista kir-
jan ohjeita ja saatavilla olleita tarvikkei-
ta soveltaen. Rakentelu oli mielekästa 
ja haastavaa työtä. Vähän myöhemmin 
sain sukulaiseltani Ahlströmin tehtaalta 
sopivankartonkihylsynjamodifioinval-
mistamani osat siihen sopivaksi.

Pääpeilin ja apupeilien kannakkeet 
Newton-kaukoputkissa eivät ole peri-
aatteessa muuttuneet Newtonin ajoista 
mihinkään. Ainoastaan materiaalit ja 
valmistusmenetelmät ovat muuttuneet 
kaupallisissa sovelluksissa.

Apupeilin kannattimen materiaalina oli 
ohut vannepelti ja harjanvarresta sahatut 
pyöreät koivupuuaihiot. Niihin oli help-
po porata reikiä ja ruuvata säätöruuvit.
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Melko orjallisesti noudatin Heikinhei-
mon  ohjeita. Rinnalla tosin katselin mui-
takin Ursasta lainattuja teoksia, joita sit-
temmin ostin omaan hyllyni. Tärkeimpiä 
kirjoja oli Howardin Standard Hand-
book for Telescope Making vuodelta 
1959 ja sittemmin Texereaun klassikko 
How to make a Telescope vuodelta 1957. 
Tämä kirja on mielestäni paras ATM-
kir ja koskaan.

Fokusointilaite oli hankalin valmistaa. 
Kaikki tietävät, että kunnollinen fokuse-
ri on kallis laite vieläkin. Ensimmäisenä 
fokuserina oli muissakin kaksi sisäkkäin 
liukuvaa putkea ja myöhemmin liitin 
put kiin omatekoisen ”rack and pinion” 
-viritelmän vanhasta mikroskoopista 
(nä kyy jutun alun valokuvassa).

Etsimen valmistin alumiiniputkesta ja 
kiikarin puolikkaan optiikasta. Ensim-
mäisen etsimen linssinä oli kyllä Hei-
kinheimon mallin mukaisesti silmälasin-
linssi. Hiusristikon valmistin itse. Taisi 
ensimmäiset ristikkolangat olla ohutta 
käämilankaa Bostikilla kiinnitettynä. 

Hei kinheimo opasti lankojen teon kon-
tak tiliimasta vetämällä.

Jalustan virittelin Heikinheimoa sovel-
taen. Muutin taitetun atsimutaalisen haa-
rukkajalustan suoraksi ekvatoriaalisek-
si lyhyeksi haarukaksi. Tuntiakseli oli 
sopiva teräsputki kahdella SKF-runko-
laakerilla ja putken päähän teetin tutul-
la me tallimiehellä T-levyn, johon lau-
dasta tehdyn haarukan sai kiinni. Putki 
oli pulteilla vapaasti haarukan lovissa 
ja putken tasapainottaminen oli nope-
aa, koska putki liukui puukehdossaan 
pituussuunnassa  – toimiva ja tukeva ko-
konaisuus! Jalustan runko oli höylättyä 
sahatavaraa pulttiliitoksin ja tukijalkojen 
päissä oli säätöpultit. Lukemakehät oli-
vat kirjakaupasta hankittuja astekehiä. 
Jalustan maalasin mattamustaksi ja put-
ken puuosat olivat vaaleansiniset. 

Kaiken kruunasi hieno puinen okulaari- 
ja välinelaatikko, jonka tein armeijan so-
danajan puisesta ensiapulaukusta. Lauk-
ku näkyy valokuvassa putken jalkojen 
välissä.
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Ensimmäisen kerran putkellani katsoin 
Kuuta silloin, kun peilit olivat kiinni 
”lankkumallissa”, siis siinä 2×4”:ssa. 
Oku laari oli väliaikaisessa pitimessä ja 
pääpeiliä ei ollut pinnoitettu. Kellertävä  
syksyn puolikuu kraattereineen jäi ikui-
sesti verkkokalvolleni. Myöhemmin 
il lalla näin sillä ”valjusti” myös Satur-
nuk sen renkaat – olihan peili vielä hope-
oi  matta.

Peili piti siis pinnoittaa. Ystävällinen 
Lap peenrannan lyseon fysiikan opetta-
jani ”Poju” lupasi auttaa minua peilin 
hopeoinnissa, eikä siitä kotona mitään 
olisi tullutkaan. Olihan osa kemikaa-
leista syövyttäviä tai räjähtäviä. Lyseon  
fysiikan luokassa opettajani hopeoi pei-
lin Heikinheimon ohjeiden mukaan. 
Ho pe ointi jäi jonkin verran rusehta-
vaksi il meisesti joidenkin kemikaalien 
vaiku tuksesta, mutta olihan se kuitenkin 
muuta kuin kiillotettu lasi. Nyt putkea 
pystyi käyttämään havaintoihin. Suurin 

mielenkiintoni kohdistui luonnollisesti 
Saturnukseen ja Jupiteriin. Sittemmin 
talvella lähetin peilin Tuorlaan, missä 
se sai hienon ja pitkäikäisen alumiini-
pinnoitteen, ja kallis oli! Nyt putki oli 
hienossa iskussa vuosiksi. Seuraavista 
kesäansioistani ostinkin sitten lisää Unit-
ronin okulaareja ja virittelin putkeen au-
ringonpilkkujen ha vaintotelineen. Putki 
oli toimiva ko ko naisuus ja palveli minua 
vuosia. Kollimointi, korjaukset ja säädöt 
olivat tosi helppoja, koska kaikki oli itse 
tehtyä. Muu taman vuoden kuluttua tila-
sinkin sitten 200-milliset Duran-kiekot 
Con ten talta ja aloitin toisen putkeni 
peilin jyystämisen. Luulisi kerrasta jo 
tokenevan, mutta ei! Jutun alkukuvassa 
on putkeni täysin valmiina huoneessani 
loppuvuonna 1968. 

Vastaavia tarinoita löytyy Suomesta sa-
toja ja Etelä-Karjalastakin kymmeniä. 
Tuohon aikaan elettiin kaukoputken ra-
kentelun kulta-aikoja. Ajat muuttuvat. 
Ny kyisin ei juuri kukaan hio tai valmista 
omia laitteitaan, vaikka nyt se olisi tosi 
helppoa, koska kaikkea on saatavissa ra-
jattomasti. Tänä päivänä vastaavan ko-
koiset tehdastekoiset kaukoputket mak-
savat noin 100–300 euroa ja mukaan 
tu lee okulaarikin! Tuolla hinnalla ei saa 
nyt edes kunnollisia peiliaihion raakala-
seja saati sitten muita tilpehöörejä. Täh-
tiharrastuksen kannalta on hienoa, jos 
jaksaa rakennella omia havaintolaitteita. 
Sitä kautta harrastus saa lisäarvoa.

Artikkelin piirroskuvat on kirjasta Jaakko Heikinheimo: Teemme peilikaukoputken, 
Ursa 1968.
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Harrastajan tähtivalokuvausta
Rauno Päivinen

Filmipokkarikuvaus

Oma tähtikuvausurani sai alkunsa 80-lu-
vun alkupuoliskolla, pari vuotta tähti-
har rastuksen aloitusta myöhem min . 
Käy    tössäni oli tuolloin joku sen ai kainen  
vanhemmilta tarpeettomaksi jää nyt 
halpa filmipokkari jossa ei ollut min
kään laisia valotuksen tai fokuksen sää-
tömahdollisuuksia. Ensimmäiset tähti  -
kuvayritykseni taisivat olla kameralla 

Tähtiharrastuksen yksi viimeaikoina voi -
makkaasti lisääntynyt harrastusmuo to on 
kohteiden ikuistaminen valokuvaa mal la. 
Tähtikuvaamisen suosion lisään tyminen 
selittyy tietotekniikan lisääntymisellä 
ja digitaalikameroiden yleistymisellä ja 
digitekniikan antamilla uusilla mahdolli-
suuksilla. Kameroita on nykyään tarjolla 
runsaasti, tähtikuvausta voikin kokeilla 
mo nenlaisella kamerakalustolla, känny-
köistä lähtien.

Yllä: Hevosenpääsumu Barnard 33 kuvattuna Celestron C14:lla takapihaobser-
vatoriosta.
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Kuvaajan silmin hahmottuu hyvin valokuvaustekniikan kehitys 
filmiajasta	nykyiseen	digitaaliseen	aikakauteen.	Samalla	se	kuvaa	
yhden harrastusalan etenemistä yhdistyksen historian aikana.
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kaukoputken okulaarin läpi otettuja kuu-
kuvia, ilman sen suurempaa menestystä . 
Koska tarkentaminen ja valotuksen säätö 
ei kameralla onnistunut Kuu jäi foku soi-
mattomaksi valopalleroksi. Yritin tuo -
hon aikoihin rakennella kameraan myös 
aikavalotusta virittämällä ongensii man 
kameran sisällä olevaan vipuun joka au-
kaisi sulkimen.

Tuon ajan kokeiluista ei ole jäänyt kuvia 
talteen, mikä sinänsä ei liene suurikaan 
tieteellinen tappio.

Järjestelmäkamera ja filmi

Tuonaikaisesta harrastuskaveriporukas-
ta yhdellä oli käytössään järjestelmäka-
me ra ja kuvauskokeiluiden tulokse na  
saavutettiinkin huikea harppaus eteen-
päin, jopa Andromedan galaksi saatiin 
näkyviin  pienenä sumupallerona  ja taisi-
pa parhaissa kuvissa erottua Lin nun ra-
taa kin.

Oman ensimmäisen järjestelmäkamera ni 
sain rippilahjaksi. Valokuvausliikkees tä 
käytettynä hankitulla Pentax ME Supe-
rilla opettelin kuvaamisen perusteita ja 
ku vailin kameraoptiikalla pääasiassa 
dia kuvia.

Kaukoputken läpi tehdyt kuvausyrityk-
set eivät vieläkään olleet onnistuneita, 
ka meran kytkeminen kaukoputken fo-
kuseriin oli ensimmäinen haaste. Sopi-
via sovitteita kameran kytkemiseksi ei 
oikein ollut, eikä sen puoleen sellaista 
kau koputkeakaan, jossa olisi ollut kun-
nollista seurantalaitteistoa. Kameran fo-
kusointi himmeään kohteeseen läpi kat-
somalla oli arpapeliä ja kun itse tehdys sä 
kau koputkessa ei ollut GOTO-toimin-
toa, ei kohteitakaan löytänyt.

Filmi- ja diakauden haasteina oli myös 
ku vien kehittäminen, paperikuviin piti 
ehdottomasti laittaa merkintä ”tähtiku-
va, kehittäkää kaikki” muutoin takaisin 
saattoi tulla tyhjä pussi varustettuna 

Messier 42 eli Orionin 
kaa  susumu. Kuva on 
otet   tu 20.12.1997 Esko 
Luuk kosen omistamal-
la 200 mm:n Mea de 
LX200 SCT -kaukoput-
kella,	 ISO	 100	 filmille	
10 minuutin  valotuksel-
la. Tämä oli en  sim mäi-
siä kunnon täh  ti ku vaus-
yrityksiäni. Ra
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mer kinnällä ”kaikki kuvat alivalottunei-
ta”. Diakuvien kanssa puolestaan sai 
jän nittää, oliko kehityksen yhteydessä 
onnistuttufilminjakoatehdessäleikkaa
maan ainoa onnistunut kuva keskeltä 
hal ki. Tästä on kokemuksia.

Digitaaliaika

Digitaaliset kuvat ovat mullistaneet täh-
tikuvauksen aivan täysin ja viimeisen 
viidentoista vuoden aikana onkin otettu 
käsittämättömän suuri loikka eteenpäin. 
Nykyisin harrastelijalaitteilla otetaan 
hämmästyttävän hienoja kuvia, monet 
80-luvun ammattilaisobservatorioiden 
ot tamat kuvat ja niistä vedostetut julis-
teet voisivat hyvin olla otettuja nykyisil-
lä amatöörilaitteilla.

Digitaalisten kuvien etuna on niiden hy-
vä  käsiteltävyys. Yksittäiskuvia päällek-
käin pinoamalla saadaan monta tuntia 
valotusta samasta kohteesta, lisäämällä 
ko konaisvalotusta saadaan himmeät koh-
teet ja niiden yksityiskohdat erottu maan 
paremmin. Pinotuille kuville tehdään 
nor maalisti kuvankäsittelyohjelmil la 
kirk kauden ja kontrastin lisäystä, värita-
sapainon säätöä ja korostetaan haluttuja 
osia. Näin saadaan melko vaatimatto-
mista yksittäiskuvista loihdittua hienoja 
lopputuloksia.

Digipokkarit

Oma ensikosketukseni digitaalikameroi-
hin tähtikuvauksessa tapahtui vuonna 
2002, kun kuvailin komeetta Ikeya-
Zhan gia työpaikalta lainatulla Canonin 
digipokkarilla. Megapikseleitä ei vielä 

ol lut paljon käytössä, mutta kun tuotok-
sen näki välittömästi, oli siirrytty uuteen 
ulottuvuuteen. Ei siis enää tarvinnut 
viikkokausia jännittää, mitähän filmiltä
paljastuukaan. Omaa digikameraa sai 
kui tenkin vielä odotella tovin, tuohon ai-
kaan harrastukseni oli suvantovaiheessa 
eikä minulla ollut minkäänlaista kuvaus-
visiota eikä suurempaa innostusta laittaa 
rahaa kalliisiin digikameroihin.

Nykyisillä nopeasti kehittyvillä digipok-
ka reilla saa kameroiden omilla optiikoil-
la var sin hyviä kuvia. Pelkät yksittäis-
kuvat herkillä kennoilla ovat sitä tasoa, 
joka 80-luvulla olisi saanut harrastajat 
filmikameroineen haukkomaan hen
keään .

Pokkareiden heikkoutena on niiden 
omien  optiikoiden laatu, joissain malleis-
sa fokusointi ja valotuksen pituus, ja se 
ettei kameraa yleensä voi kytkeä kauko-
putkeen. Digiscoping, eli pokkarilla ku-
vaaminen kaukoputken okulaarin läpi 
näillä toki onnistuu hyvin. Kuvauskoh-
teet rajoittuvat tällöin kirkkaimpiin eli 
Kuuhun ja planeettoihin. Syvän taivaan 
kuvaamiseen kaukoputken läpi digipok-
karit eivät yleensä sovellu.

Digijärjestelmäkamerat

Aloitin varsinaisen tähtikuvauksen han-
kittuani ensimmäisen digijärkkärini 
vuonna 2009. Canonin EOS 1000D ja 
ensimmäinen GOTO-jalustani Celestro-
nin CG-5 tekivätkin kuvauksesta ensim-
mäistä kertaa oman tähtiharrastusurani 
aikana palkitsevaa. Kuvan tuloksen nä ki 
heti, tarkennus onnistui kameran li ve-
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näytön ja kirkkaan tähden avulla ja ja-
lustan oma tietokone etsi kohteen. Olin 
vihdoin päässyt siihen pisteeseen, jossa 
varsinainen tähtikuvaus vei minut muka-
naan.UrsanAvaruus.fifooruminkautta
aloit televa tähtikuvaaja sai kokeneem-
milta konkareilta arvokkaita vinkkejä ja 
neuvoja  pinoamiseen ja kuvien käsitte-
lyyn.

Digijärkkärin kanssa yötaivaan kohtei-
ta kuvatessa kannattaa kameran herk-
kyydeksi valita sellainen arvo, jossa 
ku vat eivät vielä juurikaan kohise. Ko-
ke mukses ta Canonin 1000D ja 600D 
-ka meroilla so piva herkkyys on ISO 
400–800. Valotuksen pituus riippuu 
käytettävän optiikan tai kaukoputken 

valovoimasta, koh teesta, ympäröivästä 
valosaasteesta ja seurantalaitteesta.

Normaalisti käytetään 30 s – 10 min va-
lotusaikoja, tyypillinen kaukoputkella 
otettu valotus on  2–5 min.

Järjestelmäkameroiden ja yleensäkin 
ken  notekniikan kehitys on tuonut jatku-
vas ti parempia ja vähäkohinaisempia 
laitteita markkinoille. Pitemmissä valo-
tuksissa normaalien kameroiden heik-
kous on niiden kennon kuumeneminen 
ja sitä kautta kennoon syntyvä kohina, 
sekäturhatfiltterit,jotkasuodattavatpu
naisen valon tummemmasta päästä tär-
keän h-alfa-kaistan pois. Tähtikuvauk-
seen käytettävistä järjestelmäkameroista 

Digijärjestelmäkameralla ja linssikaukoputkella vuonna 2011 otettu kuva Andro-
medan galaksista Messier 31. Kamerana oli Canon EOS 1000D ja kaukoputkena 
William Optics ZenithStar II 80 mm ED.

Ra
un

o 
Pä

iv
in

en



43

onkin monesti poistettu kennon edestä 
punaistapäätäsuodattavafiltteri,elika
mera on ns. modattu. Tällöin kameran 
käytettävyys normaalikäyttöön eli ns. 
mum mokuviin kuitenkin heikkenee ja 
ku van väritasapainoon joutuu kameras-
sa tekemään oman asetuksen. Lisäksi 
fokus piste saattaa hiukan siirtyä ja ku-
vat voivat olla automaattitarkennuksella 
hiukan pois fokuksesta.

Kameroiden kennojen rakenne on sel-
lainen, että väri muodostuu neljän pik-
selin yhteistyönä. Pikseleiden edessä on 
pienet suotimet, jotka päästävät läpi vä-
rikomponentit R, G, G, B. Vihreitä pik-
seleitä on siis kaksi ja punaista ja sinistä 
vain yksi. Esim. punaista valoa sisältäviä 
h-alfakohteita kuvatessa vain joka neljäs 
pikseli siis on toiminnassa, ¾ kameran 
pikseleistä huilailee tyhjän panttina.

Jäähdytetty CCD kamera

Pelkästään tähtikuvaukseen on luonnol-
lisesti kehitetty omat tarkoitukseen so-
pi vat kamerat, jotka kytketään tietoko-
neeseen ja valotusten ohjaus suoritetaan 
erillisellä ohjelmalla. Ohjelmassa suori-
tetaan tyypillisesti kuvan fokusointi ja 
määritellään, montako halutun pituista 
kuvaa otetaan.

Kameroissa käytetään tyypillisesti mus-
tavalkoista kennoa ja Peltier-elementtiä 
kennon jäähdyttämiseksi. Omassa ATI-
K460EX-kamerassa Sonyn valmistama 
kenno jäähdytetään –10 °C lämpötilaan, 
jolloin kohina on olematonta. Musta-
valkoisella kennolla herkkyys on myös 
selkeästi värikennoa parempi, koska jo-
kainen pikseli kerää valoa.

Mustavalkokennolla on myös erikois-
omi naisuus, binnaus, eli vierekkäisten 
pik seleiden valonkeräyksen yhdistämi-
nen. Jos kameran kenno on kooltaan 
1500×1500 pikseliä, binnattuna 2×2 
ken non koko on 750×750 pikseliä ja 
valonkeräyskyky nelinkertainen (2×2). 
Omassa kamerassa on mahdollisuus 
1×1, 2×2, 3×3 ja 4×4 -binnaukseen. Käy-
tän kuvauskokoonpanossani normaa listi 
2×2-moodia, jolloin pikselin koko on 
sellainen, että teoreettinen huippuseeing 
voidaan hyödyntää.

Värikuvan ottaminen mustavalkokennol-
la tapahtuu valottamalla kohdetta punai-
sen , sinisen ja vihreän suodattimen läpi, 
tätä varten oman kamerani edessä on 
9paikkainen tietokoneohjattu filtteri
pyö rä.

Muissa suodatinpaikoissa on luminanssi-
filtteri, joka poistaa infrapunan, halfa-
suodin, SII-suodin ja O3-suodin. Lisäksi 
kokoonpanossa on planeettakuvausta 
var ten IR pass -suodin, joka päästää läpi 
infrapuna-aallonpituuden yli 807 nm.

Optiikka/kaukoputket

Sanomattakin on selvää, että helpoim-
malla pääsee, kun aloittaa kuvauksen ly-
hytpolttovälisellä optiikalla. Erinomaisia 
kameraobjektiivejä ovat kiinteäpolttovä-
liset ja valovoimaiset objektiivit.

Laajakulmaisella objektiivilla pystyy 
valottamaan esim. Linnunrataa. Laaja-
kulmista esim. Samyangin 14 mm on 
hyvälaatuinen ja edullinen vaihtoehto. 
Canonin 50 mm f/1.8 on myös edullinen 
perusobjektiivi, Canonin 40 mm pannu-
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kakkuobjektiivi on melko hyvälaatuinen 
tähtikuvauksessa. Samyang 85 on erit-
täin valovoimainen ja laatuun nähden 
erinomainen hiukan pitempi lasi. Pitem-
mistä polttoväleistä Canonin 200/2.8L 
on legendaarisen hyvä tähtikuvauksessa.

Kaukoputkista kannattaa aloittaa jollain 
suhteellisen lyhytpolttovälisellä linssi-
kaukoputkella, esim SkyWatcherin 80 
mm ED apo on erittäin laadukas ja koh-
tuuhintainen kaukoputki.

Valovoimaiset Newtonit ovat myös vii-
meaikoina tehneet voimakasta esiin-
marssia tähtikuvaajien piirissä, jopa 
f/2.8 aukkosuhteen lisäoptiikalla saa-
vuttavilla Newtoneilla imuroi nopeasti 
fotonit taivaalta.

Itse kuvaan ei niin suositulla Celestronin 

C14:lla, jonka f/11 aukkosuhde on saatu 
nopeammaksi ennen kameraa sijoitetta-
valla Optecin 0.5X -reducerioptiikalla.

Seuranta

Tähtikuvia otettaessa maapallon pyöri-
misen vaikutuksen joutuu poistamaan 
seurantalaitteella, jolla kuvattava kohde 
saadaan pysymään samassa kohdassa 
kameran kennoa. Joihinkin Pentaxin ka-
meroihin tosin on tarjolla GPS-lisälaite, 
jolla kameran kenno saadaan tekemään 
rajoitetusti kohteen seurantaa. Normaa-
listi seurantalaitteena toimii kaukoput-
ken jalusta tai erillinen seurantalaite, 
kuten Astrotracker tai joku muu kamera-
käyttöön tarkoitettu seurantalaite.

Lyhyillä polttoväleillä voi kokeilla ku-
vausta myös ilman seurantaa. Alle 30 

Nykyinen kuvauskokoonpanoni. Celestronin C14 -kaukoputki, joka on saanut teltta-
patjasta lisäeristeen lämpötilaerojen pienentämiseksi. Putken perästä löytyy CCD 
kamera	 (punainen),	 filtteripyörä,	 polttovälin	 lyhentäjä	 (reduceri)	 sekä	 lämpötila-
kompensoitu fokuseri. Johtojen määrä kertoo, että tietotekniikka on kuvaamisessa 
vahvasti mukana.
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mm objektiivilla Pohjantähden ympäris-
töä voi valottaa n. 30 s ilman, että tähdet 
alkavat näkyä selkeästi ja häiritsevästi 
viiruina.

Jalustaksi kannattaa valita riittävän tuke-
va vaihtoehto. Hyvä jalusta on kuvauk-
sen tärkein komponentti eikä hyväkään 
putki tuota tyydyttävää kuvaa liian hep-
poisella jalustalla. Tähtikaukoputkien 
jalustoissa mainitaan yleensä kantokyky, 
esim 10 kg. Tuo luku kannattaa suosiol-
la jakaa kahdella, kun lähdetään kuvaa-
maan, tällöin ollaan turvallisella alueella 
eikä jalusta todennäköisesti ole heikoin 
lenkki.

Oma jalustani on kantokyvyltään 50 kg 
ja kuvauskalustoni paino on n. 25 kg.

Muu laitteisto ja ohjelmat

Pitemmisssä valotuksissa tarvitaan 
avuk si myös muuta tekniikkaa, autogui-
daus eli kohteen automaattinen seuranta 
on niistä tärkein. Guidauksen tehtävänä 
on poistaa seurannan pienet virheet ja 
ilmakehän refraktion aiheuttama virhe 
pitemmissä valotuksissa. Autoguidauk-
sessa toisella kameralla napataan kiinni 
jostakin seurantatähdestä ja ohjataan 
jalustaa sen mukaan, miten tähti lähtee 
valumaan asetetusta nollapisteestä. Tar-
koituksena on pitää tähti samassa pai-
kassa kameran kennoa koko ajan, jolloin 
kuvauskameran tähdet pysyvät pistemäi-
sinä. Autoguiderina toimii tyypillisesti 
lyhyehkö kaukoputki, erillinen guide-
rikamera, esim. planeettakuvaukseen 
käytettävä herkkä mustavalkokamera ja 
guidausohjelma. Kameralta tai tietoko-
neelta liitetään erillinen ohjauskaapeli 
jalustaan ja korjauskäskyt välitetään 
kaapelin välityksellä.

Tähtikarttaohjelma

Kohteiden hakuun käytetään tyypillises-
ti jalustan käsiohjaimen tietopankkia tai 
erillistä tähtikarttaohjelmaa. Erillisen 
täh tikarttaohjelman etuna on kohteiden 
määrä ja esim. komeettojen lisääminen. 
Itse käytän ilmaista Cartes Du Ciel -oh-
jelmaa, jonka olen todennut toiminta-

Nykyaikainen, kamerakäyttöön tarkoitet-
tu pieni patterikäyttöinen seurantajalus-
ta Sky Watcher Star Adventurer.
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varmaksi ja helppokäyttöiseksi. Myös 
Stellarium-planetaario-ohjelmaa käyte-
tään yleisesti kaukoputken ohjaukseen.

Linssit huurussa?

Suomen talviset olosuhteet ja syksyllä 
pintoihin muodostuva kosteus ja jää on 
yksi lisähaaste, tämän estämiseksi ku-
vaus putkissa käytetään yleenjä jatkoput-
kea (huurreputki) ja lämmityspantoja. 
Näissä 12 V jännitteellä toimivissa pan-
noissa on pieni vastuselementti. Panta 
kierretään putken ympärille ja putkeen 
johtuva lämpö pitää optiikan hiukan ym-
päristöä lämpimämpänä, estäen huur-
teen ja jään muodostumisen optiselle 
pinnalle.

Lämpötila ja tarkennus

Isommissa kaukoputkissa ympäristön 
lämpötilan muutos aiheuttaa myös vai-
valla löydetyn fokuksen muutoksen ja 
kuvien muuttumisen pikkuhiljaa epäte-
räviksi. Hiilikuiturakenteisissa putkissa 
lämpötilamuutos ei yleensä ole ongelma, 
mutta tähtikaukoputkissa on tyypillisesti 
käytössä alumiini, jonka lämpölaaje-
nemiskerroin on 5 kertaa hiilikuidun ja 
2 kertaa teräksen vastaavia suurempi. 
Erityisen haastavaa lämpötilamuutos 
on katadioptrisissa kaukoputkissa, jossa 
apupeili toimii suurennuslasina monin-
kertaistaen todellisen lämpölaajeneman. 
Omassa putkessani fokus muuttuu 0,28 
mm jokaista lämpötila-astetta kohti. 
Ongelman ratkaisemiseksi on kehitetty 
lämpötilakompensoituja tarkennuslait-
teita, joissa erillinen lämpötila-anturi 
mittaa kaukoputken lämpötilaa ja askel-

moottori muuttaa fokusta joko tietoko-
neen tai erillisen fokuserin käsiohjaimen 
komentojen mukaan.

Itselläni on käytössä Baaderin valmista-
ma Steeltrack-fokuseri ja siihen lisälait-
teena saatava steeldrive-moottori/läm-
pökompensointiyksikkö käsiohjaimella.

Aktiivista optiikkaa

Pyrittäessä mahdollisimman tarkkoihin 
kuviin on harrastajien käyttöön tarjolla 
ainakin kolmelta eri valmistajalta AO-
laitteita, eli aktiivista optiikkaa. Näissä 
lisälaitteissa valo kulkee kameran lä-
hellä olevan AO-lisälaitteen lasikiekon 
läpi, tai heijastuu AO-yksikön peilistä. 
Yksikön jälkeen on off axis -periaatteel-
la toimiva guiderikamera. Mikäli valittu 
tähti muuttaa paikkaa guiderikameran 
kennolla käännetään AO-yksikön lasia 
hiukan haluttuun suuntaan ja saadaan 
valo tulemaan taas oikeaan kohtaan. Ak-
tiivisen optiikan etuna on, ettei tarvitse 
koko ajan käännellä painavaa jalustaa 
ja kaukoputkea, korjaukset ovat nope-
ampia ja herkän guiderikameran avulla 
pystytään korjaamaan jopa ilmakehän 
seeingin aiheuttamia virheitä. Lopputu-
loksena on tarkempi kuva.

Itselläni ei ole AO-yksikköä käytössä, 
Suomessa ainakin kuuluisa tähtikuvaaja 
J-P Metsävainio käyttää omassa kokoon-
panossaan AO-lisälaitetta.

Kiinteä havaintotolppa ja 
havaintosuoja

Kun harrastus lähtee oikein kunnolla  
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lapasesta, onkin aika harkita kiinteää 
pystytystä hankitulle jalustalle ja kauko-
putkelle. Kiinteällä asennuksella välttyy 
siltä riesalta, että juuri, kun saat kaiken 
pystytetyksi ja aloitat kuvauksen, pilvet 
saapuvat. Kiinteä tolppa tarjoaa myös 
edun siinä, että  jalustan  kohdistami-
seen taivaannapaan ei tarvitse käyttää 
aikaa ja jos ympärille rakentaa havain-
tosuojan, voi kaukoputken, kameran, 
guiderin, läm pöpannat, fokuserin ym. 
laitteet jättää putkeen valmiiksi. Oman 
havaintosuojani rakensin kesällä 2011 
ja täytyy todeta, että sillä on ollut ratkai-
seva merkitys omassa kuvaamisessani. 
Nykyisen kaluston pystyttäminen ja 
pur kaminen kuvauksen jälkeen ei enää 

onnistuisi, vaan komponenttien määrän 
takia on käytännössä valttämätöntä, että 
kalusto on valmiina observatoriosssa 
Ku vauksen aloittamiseen riittää katon 
aukaiseminen, tietokoneen ja kaapelei-
den kytkeminen, kohteen etsiminen ja 
nollaus karttaohjelman kanssa, guiderin 
opetus, fokuksen haku. Kaikkeen tähän 
menee tyypillisesti aikaa n. 10 min, mi-
käli tietokone suostuu keskustelemaan 
laitteiden kanssa.

Kaiken tämän jälkeen ei sitten muuta 
puutukaan kuin kirkkaita kelejä, jotka 
tyypillisesti osuvat täydenkuun molem-
min puolin, silloin tietysti voi kokeilla 
Kuun yksityiskohtien kuvaamista.
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Takapihaobservatorio valmiina Venuksen havainnointiin. Linssikaukoputken jatkok-
si on laitettu mustaa pahvia Auringon heijastusten estämiseksi.

Väärävärikuva Nostopai-
nosumusta H-alfa, SII ja O3 
-suotimilla. Valotusta 40 min 
ku takin väriä kohti. Kuva on 
koostettu Hubble-väripaletin 
mukaan, jossa SII = punai-
nen, H-alfa = vihreä ja O3 =  
sininen.
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