AURINKOVIIKKO
Kesäkuun
ensimmäisellä
viikolla vietettiin Aurinkoviikkoa.
Planeetta osallistui tapahtumiin
järjestämällä
kaksi
havaintoiltaa, jolloin kaikilla oli
mahdollisuus tarkkailla ja tutkia
aurinkoa. Kohteen vähäisen
aktiivisuuden
takia
auringonpilkkuja
ei
ollut
näkyvissä, vain kirkas piirteetön
valopallo.
Tässä
asiassa
tähtiharrastus näytti nurinkurisia
kasvojaan. Talvella jolloin on
kylmä, on paljon katsottavaa.
Kesällä, kun on lämmin niin voi
tutkia vain yhtä tähteä.
Vesitornin vuosi sitten alkanutta
remonttia jatkettiin kesäkuun
alussa. Alasäiliön pinnoituksen
uusiminen oli meneillään ja
sisälle
pääsemiseen
joutui
kiertämään
remonttimiesten
tekemiä
korjauksia.
Mutta
sisällä
tornilla
ei
tässä
vaiheessa
enää
tehty
ehostustöitä.

Esteistä huolimatta tiistaina 2.6.
tähtitornille
kokoontui
pieni
ryhmä
katsomaan
kotitähteämme. Paikalle riensi
myös
Kainuun
Sanomien
toimittajapartio,
joka
teki
mairittelevan jutun lehteen.
Toisena havaintopäivänä eli
torstaina säätyyppi muuttui ja
koko päivän taivasta peittäneet
pilvet eivät hellittäneet otettaan.

Parhaimmillaan aurinko pääsi
pilkistämään ohuen pilvipeiton
takaa. Se ei kuitenkaan hillinnyt
uteliaiden joukkoa. Tornilla kävi
parikymmentä
vierasta
toteamassa,
että
auringon
havainnointi ei tänään onnistu.

MATKAILUOPPAAT TORNILLA
Kajaanin Matkailuoppaat ry:n
järjestämä
tutustumiskäynti
suuntautui
tiistaina
28.7.
Lehtikankaan
vesitornille
ja
samalla tähtitorniin.
Paikalle
ilmestyi
vajaat
kaksikymmentä
kohteesta
kiinnostunutta
vierasta.
He
pääsivät
ensin
tutustumaan
vesitornin historiaan ja

vesijakelun
teknisiin
yksityiskohtiin
joista
kertoi
Pekka Härkönen. Osa vieraista
pääsi kipuamaan portaat ylös
asti ja tuntemaan tornin koko
tunnelman. Ylhäällä heitä kuten
kaikkia
muitakin
odotti
Planeetan kerhotilassa esitelmä
aurinkokunnasta, jonka selosti
Jari Heikkinen. Matkan jatkettua
tornin huipulle asti tulijoita odotti
kupolin
alla
mahdollisuus
päästä
katsomaan
omaa
aurinkoamme. Vieläkään sen
pinnalta
ei
havaittu
auringonpilkkuja.
Yhdistyksen
havaintokalustoa esitteli Seppo
Kuronen.

SYYSKADEN AVAUS
Tänä
vuonna
syyskausi
aloitettiin leppoisalla jäsenten
tapaamisella.
Tapahtumapaikaksi valittiin ns.
Ellin kukkulat Laajankankaan
kaupunginosasta.
Torstaina
13.8. paikalle kerääntyi vajaat
kymmenen
harrastajaa.
Ainoana ohjelmana oli auringon

havainnointi
ja
vapaa
keskustelu.
Kirkkaassa
auringonpaisteessa vaihdettiin
kuulumisia ja juteltiin tulevasta
ohjelmasta. Uusia suunnitelmia
laadittiin. Vieläkään ei havaittu
yhtään
auringonpilkkua
lähitähtemme pinnalta.

Kesän valoisat illat alkavat
jälleen
jäädä
taakse.
Illat
pimenevät
koko
ajan
aikaisemmin ja nuo taivaan
ihmeet, tähdet tulevat näkyville.
Varmaan moni ihmettelee mikä
noissa tähdissä niin kiehtoo?
Yötaivaan
hahmottaminen
tuntuu vaikealta ja tähdet
muuttumattomilta. Me, jotka
olemme
hurahtaneet
tähän
harrastukseen,
tiedämme
totuuden. Kaikki mitä näemme
on jatkuvan muutoksen kourissa.
Planeetan alkuvuosi on kulunut
Tähtitieteen
kansainvälisen
vuoden merkeissä. Se on
tuonut
toimintaamme
uusia
tuulia ja ajatuksia. Osa niistä
varmaan tipahtaa ensi vuonna
pois, mutta paljon jää käteen.
Yhdistyksen
toiminta
on
muuttunut viime vuosina ja
sama
kehityssuunta
tulee
jatkumaan. Rytmi ei ole ollut
kiivas,
mutta
se
rullaa
eteenpäin.
Kun
vertaan
Planeetan
toimintaa
vuosia
taaksepäin
nykyiseen
tilanteeseen, on ero

huomattava. Nykyään meillä on
mm. tämä Triton – lehti, erilliset
havaintoillat ja tietotekniikkaa
on otettu entistä enemmän
tukemaan toimintaa. Mutta mitä
on vielä tulossa? Suunnitelmat
ovat
kunnianhimoiset
ja
tavoitteet on asetettu korkealle.
Vai miltä kuulostaa Planeetan
oma
havaintoverkosto,
joka
kattaisi koko Kainuun? Tai
maakunnallinen Tähtienkatselu kartasto?
Hyvänä esimerkkinä uudesta
näkökulmasta
käy
viime
keväänä
järjestetty
Tähden
tähden – runokilpailu. Planeetan
tavoitteena
oli
tähtitieteen
tuominen
suuren
yleisön
joukkoon
hieman
eri
näkökulmasta
ja
rohkaista
paikallisia
tähtikuvaajia
tuomaan otoksiaan julkisuuteen,
mielestäni näissä tavoitteissa
onnistuttiin.
Huhtikuussa
järjestetty
palkintojenjakotilaisuus
oli
kahden erilaisen yhdistyksen
voimannäyte.
Mitä
kaikkea
voidaan saada aikaan, jos vain

halutaan.
Runokilpailu
järjestetään myös ensi vuonna,
mutta mittakaava kasvaa. Sen
järjestämiseen, kuten kaikkeen
muuhun toimintaan tarvitaan
tekijöitä.
Planeetan
piirissä
tilanne on samanlainen kuin
monessa
muussakin
yhdistyksessä.
Aktiivijäsenten
osuus on pieni ja uusia
toimijoita kaivataan mukaan.
Planeetassa ei ole mitään
tulokkaiden hanttihommia tai
hallituksen
etuoikeuksia.
Tehtävät on jaettu sen mukaan
mitä kukin parhaiten osaa. Jos
haluat pitää luentoja ja jakaa
tietoasi muille, se käy. Jos
haluat ohjata vierailijoita tornilla
hissiin ja varmistaa, että kaikki
käy turvallisesti, se käy. Jos
haluat organisoida retkiä ja
tapahtumia, se käy. Jos haluat
kehittää tätä lehteä, se käy.
Kaikki on kiinni sinusta.
Rohkeasti mukaan, me emme
pure.
Jari Heikkinen
puheenjohtaja

• syksyllä 2009 jättikaukoputki ja jättikiikarit Kajaanissa
• Starlab Kajaanissa 31.8. - 6.9.
1.9. klo 18:00 Luento: Avaruussää ja NASA
Antti Pulkkinen, NASA Goddard Space Flight Center
Kajaanin kaupunginkirjasto, Kalevala -sali
• 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.
Yhteystiedot:
www.ursa.fi/yhd/planeetta
Sähköposti:
kajaanin.planeetta@gmail.com
Julkaisija:
Kajaanin Planeetta ry
Ilmestyminen:
Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu,elokuu, joulukuu)

