Atso, Tommi ja Seppo
Pitkän odottamisen jälkeen Paljon uudistuksia olikin
Planeetta pääsi takaisin
tapahtunut, osa hyviä ja
omaan torniinsa
osa vähemmän hyviä.
18.12.2008. Sää oli
pilvinen, mutta nyt se ei
haitannut menoa.
Syyskauden ensimmäisen
torni-illan ohjelmaan
kuuluivat aikaisemmin
kesällä evakuoituen
kaukoputkien ja kiikareiden
takaisin tuominen.
Silminnähden iloisessa
tunnelmassa paikalla ollut
porukka tutustui
uudistuneeseen vesitorniin.

Teuvo ja Pekka

IYA -VUODEN AVAUS
Tähtitieteen kansainvälinen
vuosi aloitettiin heti vuoden
vaihteessa tähtitornilla,
kun kourallinen, paikallisia
harrastajia kerääntyi
juhlistamaan vuoden
vaihtumista. Keskiyötä
odotellessa aika kului
leppoisan juttelun ja
päättyvän vuoden
tapahtumia muistellessa.
Tunnelma tornissa oli
paikoitellen uhkaavan
pelottava. Siitä piti huolen

Jouko ja Seppo

ulkona raivoava talvimyrsky,
joka vonkui ikkunoissa ja
nurkissa. Se rämisytti
peltikattoa ja aiheutti tunteen,
että koko torni kaatuisi.
Lisämausteensa toivat
lähistöltä ammutut
uudenvuodenraketit, jotka
räjähtelivät lähes
katselukorkeudella jytinän
säestäminä.
Vuoden vaihtuessa
talvimyrsky alkoi menettää
voimiaan. Uusi vuosi alkoi
rauhallisemmissa merkeissä.

MARIKAN KIMPUSSA
Alkuvuoden aikana
tähtitornilla käyneiden
aktiivijäsenten
mielenkiintoa on pitänyt
yllä Marika. Tuttu, kupolin
alla sijaitseva iso, sininen
kaukoputki. Putken tekniset
tiedot ovat: pääpeilin koko
on 310 mm ja polttoväli
2147 mm. Valovoima on F
6,9.
Vuosikausia lähes
unohduksissa ollut
kaukoputki on nousemassa

Marika
uuteen
kukoistukseensa.Kunnostus
työt alkoivat jo keväällä
2008, kun kaukoputken
pääpeili päätettiin
puhdistaa ja sen alta
paljastui huippuluokan
optiikkaa. Sitten tuli
vesitornin remontti ja
pakollinen puolen vuoden
tauko, mutta nyt uuden
vuoden puolella
määrätietoinen
kunnostaminen jatkuu.
Ensimmäiset testaukset
videokameran liittämiseksi
kaukoputkeen on tehty.
Siitä löytyi pieniä ongelmia,

mutta ne eivät ole
ylitsepääsemättömiä.
Kuvan välittäminen
alakerran kerhotiloihin on
onnistunut.
Marikan
ohjausjärjestelmää on
myös kaivettu pölyn alta
esiin ja testattu. Aikoinaan
huolella tehdyt
sovellutukset toimivat
pienen lämmittelyn jälkeen
ja seurantakoneisto
naksuttaa tasaiseen tahtiin.
Tapani

PERUSOPETUKSEN
KUUKAUSI
Helmikuussa tornilla
järjestettiin Tähtitieteen
perusteista neljä osainen
luentosarja. Luennot
houkuttelivat paikalle
innostuneen kuulijakunnan.
Mukana oli uusia ja
vanhoja kasvoja joita
tarjotut aiheet kiinnostivat.
Osalle tiedot olivat täysin
uutta asiaa ja toisille tutun
kertausta.

Aurinkokunnasta kertoi Jari
Heikkinen. Tähdistöt ja
eläinradan esitteli Tapani
Liukkonen. Atso
Lammassaari selitti tähtien
ja galaksien eroavaisuudet
toisistaan.
Neljännessä luennossa
Jari Heikkinen, Tapani
Liukkonen ja Kalevi Sorsa
opastivat käytännön
esimerkeillä miten pääsee
alulle tähtiharrastuksessa.

TUNGOSTA TORNILLA
Viime vuoden puolella
vesitorni kävi läpi ehostus
ohjelman ja sen takia
tähtitorni oli pois käytöstä.
Nyt tämän vuoden puolella
kiinnostus Planeetan
toimintaan on ollut
huikaiseva ja useita ryhmiä
on käynyt tutustumassa
tähtitornin toimintaa. Suurin
yleisöryntäys nähtiin
keskiviikkona 25.2., kun
Kaarnapurren päiväkodin
lapset vanhempineen
saapuivat paikalle.
Varovaisen arvelun
mukaan tunnin aikana kävi
50 - 70 henkilöä
kuuntelemassa Atso
Lammassaaren esitelmää
ja tutustumassa tähtitornin
kalustoon. Kaukoputkien
pesä herätti ansaittua
ihailua. Myös
taivaankannen kohteita
päästiin ihailemaan
harvinaisen kirkkaan sään
ansiosta.

Venus keräsi suurimman
huomion itseensä ja
monen hämmentyneen
lapsen suusta nousi
huudahdus: "Kuu!".
Ruuhka-ajan mentyä ohi
paikalla olevat jatkoivat
havainnointia.
Ensimmäiseksi kohteeksi
otettiin Saturnus ja
rengasplaneetan renkaat
erottuivat vielä. Sen
jälkeen alkoi komeetta
Lulinin metsästys. Monien
turhien yritysten jälkeen
komeetta äkkiä ilmestyi
Konuksen näkökenttään.
Heikko valopallo, jolla oli
selvästi pitkulainen ydin.
Selkeää säätä
hyödynnettiin myös
valokuvaamalla Venusta.
Ehkä näemme näitä Tommi
Kyyriäisen ottamia
kuviamyöhemmin.
Kevätkauden aikana
tornilla kävi n. 300
vierailijaa.

KEVÄTKOKOUS
RUUHIJÄRVELLÄ
Sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin 24.3.
kalastuskeskus
Ruuhijärvellä. Samalla
vietettiin yhdistyksen
perinteistä kevätretkeä ja
se kokosi paikalle
kymmenen jäsentä. Itse
kokouksessa käsiteltiin
vuosikertomus, tilit ja
tilintarkastajan lausunto.
Kokous myönsi
hallitukselle tili- ja
vastuuvapauden.
Kokouspaikkana
toimivassa kodassa
keskusteltiin myös
Planeetan tulevasta
toiminnasta ja tähtitorniin
liittyvistä selvittämättömistä
asioista.
Illan päätteeksi nautittiin
Seppo Kurosen
paistamista letuista ja
seurattiin hiljalleen
pimenevän illan
pilvisyystilannetta.
Kirkkaasta ja aurinkoisesta
päivästä huolimatta pilvet
ehtivät taivaalle estämään
havaintojen tekemisen.

Ensimmäistä kertaa
järjestetyn runokilpailun
tulosten julkistamistilaisuus
pidettiin 17.4. Kajaanin
kaupunginkirjaston
Kalevala -salissa. Illan
vetäjinä toimivat Eine
Syvävirta ja Jari Heikkinen.
Tilaisuuden aluksi Kajaanin
Planeetan
kunniapuheenjohtaja Martti
Rintala piti esitelmän
aiheesta Tähtitiede kautta
aikojen. Luennon jälkeen
Kajaanin Planeetta palkitsi
kilpailuun lähetetyistä
kuvista parhaimman.
Kuvan ottajalle, Kalevi
Sorsalle ojennettiin 50
euron lahjakortti
valokuvausliike KuvaHynniseen.
Kilpailun raatina toiminut
Leena-Kaisa Sonny kertoi
millä perusteilla hän oli
valinnut tilaisuudessa
esitettävät runot. Kilpailuun
oli lähetetty 54 runoa, 16
eri kirjoittajalta. Kuusi
parasta runoilijaa

palkittiin ja he esittivät
vuorollaan kilpailurunonsa.
Minna Komulainen voitti
pääpalkinnon 100 euroa ja
Tähdet ja avaruus -lehden

numero 2/2009. Muut
palkitut kirjoittajat saivat
oman kappaleensa Tähdet
ja avaruus -lehteä.

Minna Komulainen ja Kalevi Sorsa

Minna Komulainen, Eine Syvävirta ja Kalevi Sorsa

– 1.6. – 7.6. IYA: Aurinkoviikko
– syksyllä 2009 jättikaukoputki ja jättikiikarit Kajaanissa
- 21.9. - 27.9. IYA: Tähtiharrastusviikko
- 4.10. - 10.10. IYA: Kansainvälinen avaruusviikko

Otamme vastaan jäsenten laatimia kirjoituksia,
havaintokertomuksia, piirustuksia ja itse otettuja
valokuvia.
Materiaali pyritään julkaisemaan seuraavassa
numerossa.

Julkaisija:
Kajaanin Planeetta ry
Yhteystiedot:
www.ursa.fi/yhd/planeetta
Sähköposti:
kajaanin.planeetta@gmail.com

Ilmestyminen:
Kolme numeroa vuodessa
(huhtikuu, elokuu, joulukuu)

