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Ohjelma

12.00   Avaussanat
pj. Jouko Saksio

12.10        KIVIKAUDEN TÄHTITIETEILIJÄT
   – ARKEOASTRONOMIAN ELEMENTIT

FM, tutkija Marianna Ridderstad
Helsingin yliopisto

13.20               Kahvitauko

13.50       NYKYAJAN TÄHTITIETEILIJÄT
– UNIVERSUMI MUISTITIKUSSA

FT, dosentti Pertti Rautiainen
Oulun yliopisto
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Marianna Ridderstad

Marianna on 35-vuotias tähtitieteilijä Helsingin yli-
opistossa. Hänen tutkijanuransa kuitenkin alkoi TKK:lla 
soveltavan matematiikan parissa jo opiskeluaikana. Hän 
valmistui teoreettisesta fysiikasta ja laudatur-opinnot olivat 
lähinnä hiukkasfysiikan puolelta. 

Marianna on kotoisin Tampereelta ja harrastanut tähti-
tiedettä 12-vuotiaasta. Hän aloitti fysiikan opintonsa 
Oulussa, jossa opiskeli ensimmäiset kolme vuotta. Sinä 
aikana hän suoritti niin paljon tähtitiedettä, että sai siitä 
laajan sivuaineen. Kiinnostus alaan poiki myöhemmin 
jatko-opinnot tähtitieteen parissa. Hänen lisensiaattityönsä 
käsittelee astrofysiikkaa. Lisäksi hän on opettanut 
astrobiologiaa vuodesta 2006. 

Tähtitieteen ohella Marianna on aina harrastanut erityisesti 
historiatieteitä. Siten hän tutustui arkeoastronomiaan jo 90-
luvulla. Hän alkoi kirjoittaa ensimmäistä arkeoastro-
nomiaan liittyvää artikkeliaan vuonna 2004. Artikkeli 
käsitteli minolaista tähtitiedettä. Aluksi hän tutki ulko-
maisia kohteita. Vuonna 2008, jolloin hän sai idean tehdä 
mittauksia Pohjanmaan jätinkirkoissa, alkoi Oulun 
yliopiston arkeologin Jari Okkosen kanssa Suomen 
ensimmäinen arkeoastronominen projekti. Ensimmäiset 
tulokset valmistuivat viime vuonna, ja yhteistyö on 
edelleen käynnissä. Marianna jatkaa tutkimuksia myös 
ulkomaisten kohteiden parissa.

Pertti Rautiainen

Vuonna 1969 Kiuruvedellä syntynyt Pertti kiinnostui 
tähdistä  joskus viisivuotiaana, jolloin hän asui vielä 
maaseudulla katulamppujen ulottumattomissa. Koulu-
ikäisenä hän hankki oman kaukoputken ja paleli monta 
yötä kerrostalon parvekkeella putken läpi katsellen. 
Opiskelualan valinta lukion jälkeen oli oikeastaan vain 
jatkumoa tähän. Niinpä hän asteli tähän kaupunkiin 
syksyllä 1988 kuuntelemaan professori K.A. Hämeen-
Anttilan luentoja tähtitieteen peruskurssilla. Vuonna 2000 
hän väitteli tohtoriksi Oulun yliopistossa ja on nykyään 
tähtitieteen dosentti.

Tähtitieteen sisällä Pertin oma erikoisala on sauvaspiraali-
galaksin dynamiikka: miten galakseihin syntyy sauvoja ja 
miten ne vuorovaikuttavat galaksien muiden rakenne-
osasten kanssa. Hän tutkii näitä kysymyksiä tekemällä 
tietokonesimulaatioita, joita hän vertaa galakseista 
tehtyihin havaintoihin  –  kaukoputkien ja mittalaitteiden 
käsittelyn hän jättää ilomielin muiden tehtäväksi. 

Oman tutkimuksensa lisäksi Pertti on kiinnostunut 
tähtitieteen historiasta ja sen yhteyksistä tieteenfilosofisiin 
kysymyksiin ja yleisemminkin tieteellisen maailmankuvan 
syntyyn. Hän on myös opettanut useita tähtitieteen kursseja 
Oulun yliopistossa. Tieteellisen uran vastapainona hän on 
lähes kaikkiruokainen kulttuurinkuluttaja. 


