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Tapahtumat
SYYSKAUDEN AVAUS
Valtakunnallisen
tähtiharrastuspäivän
kunniaksi Planeetta järjesti
tornilla avointen ovien illan
lauantaina 28. elokuuta.
Sää ei pettänyt tälläkään
kertaa ja taivas pysyi
tiukasti pilvipeiton takana.
Se
esti
suunnitelmissa
olleen auringon tarkkailun,
mutta muuta menoa kolea
sää ei hyydyttänyt. Tornilla
kävi reilun kahden tunnin
aikana noin neljäkymmentä
uteliasta
tutustumassa

yhdistyksen toimitiloihin ja
toimintaan. Ikäjakauma oli
koululaisista
pidempään
elämästä
nauttineisiin.
Heille esiteltiin kupolin alla
olevia
kaukoputkia
ja
kerhohuoneen toimivuutta
lyhyen
esitelmän
muodossa.

Vierailijat pääsivät kapuamaan
tähtitorniin ja ihailemaan
maisemia

Kansainvälisen avaruusviikon
tapahtumat
omasta
AVOIMET OVET TIISTAINA perustietoja
aurinkokunnastamme
ja
5.10.
ylhäällä kupolissa näytettiin
Ensimmäistä
kertaa kirkkaana loistavaa Jupiteria.
ympärillä
vietettävää avaruusviikkoa Kaasujättiläisen
juhlistettiin
tähtitornilla näkyi kolme kirkasta kuuta.
avointen
ovien Pienen matkan päässä loisti
himmeämpänä Uranus.
tilaisuudella.
Hyvissä ajoin ennen ilta Suurimman yleisö ryntäyksen
seitsemää tornille alkoi tauottua oli mahdollisuus etsiä
kerääntyä
uteliasta parhaillaan taivaalla olevaa
2
porukkaa. Sää suosi ja Hartley
komeettaa
lyhyen odottamisen jälkeen
Tällä
taivas pimeni komeasti. .
Kerhohuoneessa
kuultiin kertaa
erikoisohjelmaa,
kun komeetan
Kainuun Lausujista Tarja hännän
ei
Kerttula oli tullut paikalle jäljille
esittämään
tähtiaiheisia päästy.
runoja. Hän sai ansaitut Kokonaisuu
aplodit upeista runoista. dessaan
Valitettavasti se jäi illan syksyn
viimeiseksi esitykseksi sillä
sen jälkeen tähtitornin tilat
täyttyivät
vierailijoista.
Yleisen tungokset ja hälinän
keskellä oli mahdotonta
lausua enempää runoutta.
Kerhohuoneessa esitettiin

toinen avoimet ovet tilaisuus
onnistui loistavasti. Paikan
päällä kävi lähes 90 vierailijaa
ja tuskin joukossa oli yhtään,
joka
olisi
pettynyt
kokemaansa.

SYYSRETKI 2010
Planeetan väki lähti tällä
kertaa
retkeilemään
Hyrynsalmen
maisemiin.
Majapaikaksi
valikoitui
Mustarinda, joka sijaitsee
360 metrin korkeudella
Paljakan
luonnonpuiston
vieressä.
Tulokahvien
ja Tähden

tähden
kuvakilpailun
voittajan
äänestämisen
jälkeen
porukka
lähti
virkistäytymään läheiseen
aarniometsään, joka tarjosi
rauhaa ja hiljaisuutta, mutta
myös
luonnonantimia.
Ahkerimmat
keräsivät
mukaansa suuria pussillisia
sieniä. Leppoisan iltapäivän
jälkeen oli hyvä nauttia

Yhteislähtö suoritettiin tähtitornin juurelta

Mustarinda

paikan
lähiruuasta
valmistettua ateriaa. Sen
jälkeen alkoi pimeän ja
selkeän tähtitaivaan odotus.
Yleensä
yhdistyksen
matkoilla on sää suosinut,
mutta tällä kertaa niin ei
tapahtunut.
Pilvipeite
suojasi tehokkaasti tähtiä ja
mukana tuodut kaukoputket
ja muut havaintovälineet
pysyivät
kuljetuspusseissaan.
Pimeän
ja
rauhallisen
metsän
läheisyydessä
suunniteltiin ensi vuoden
ohjelmaa ja päästiin siinä
varsin pitkälle. Viralliset

asiat eivät vieneet liikaa
tilaa
ja
vapaalle
seurustelulle jäi mukavasti
aikaa.
Sunnuntai
aamun
koittaessa sinitaivas vihdoin
tuli näkyville. Se innosti
virkeimpiä
tekemään
aamulenkin.
Ennustettu
epävakainen sää muistutti
itsestään
reippaalla
sadekuurolla ja tiheällä
lumisateella. Kotimatkalle
kuitenkin päästiin kuivissa
ja
aurinkoisissa
tunnelmissa.
Majoituspaikkana toiminut
Mustarinda keräsi kehuja ja

yön siellä yöpyneet tähtien
tarkkailijat
olivat
silmin
nähden
tyytyväisiä
kokemuksiinsa.

Toivo Rönkkö ja majapaikan isäntä
Antti Majava

Sunnuntaina oli edessä kotimatka

OPEKATTI
KOULUTUSPÄIVÄT
Kajaanissa
järjestettiin
Kainuulaisille
opettajille
suunnatut
opetusmessut
19.  20.11. Jälkimmäinen
päivä oli omistettu erilaisille
työpajoille ja Planeetta oli
mukana
tapahtumassa.
Yhdistys piti Keskukoululla
tilaisuuden
aiheesta:
Tähtitaivas tutuksi. Vajaan
kahden
tunnin
aikana
luokalliselle
opettajia
kerrottiin
perusasioita
tähtitieteen
ja
tähtiharrastuksen alalta.
Martti
Rintala
kertoi
avausosuudessaan
tähtitieteen
historiasta.
Aiheesta
olisi
helposti
pystytty
kertomaan
kauemmin
ja
seikkaperäisemminkin,
mutta tällä kertaa tyydyttiin
pelkkään pintaraapaisuun.
Seuraavaksi Jari Heikkinen
teki selkoa meidän omasta
aurinkokunnastamme ja loi
katsauksen
myös
eksoplaneettoihin.

Viimeisenä ääneen pääsi
Pekka
Härkönen.
Hän
kertoi
meidän
linnunradastamme
ja
erilaisista
menetelmistä,
joilla avaruutta tutkitaan.
Erityisesti hän kertoi miten
mahdollista elämää etsitään
maailmankaikkeudesta.
Tilaisuuden
päätteeksi
paikalla
olijoilla
oli
mahdollisuus
tutustua
paikalle
tuotuun
kaukoputkeen.

Vierailijoita syyskaudella
KAJAANIN LUKIO
Syyskuun
loppupuolella
Kajaanin Lukion tähtitieteen
kurssilaiset
kävivät
tutustumassa
tähtitorniin.
Paikalle
saapui
kaksikymmentä vaiteliaan
kiinnostunutta
henkilöä.
Heille esiteltiin tähtitorni
laitteistoneen ja pidettiin
luento
meidän
omasta
aurinkokunnastamme.
LASTEN PSYK.
HENKILÖKUNTA

PKL:N

Keskussairaalan osasto 10
henkilökunta
suuntasi
virkistyspäivänään lokakuun
15.
päivänä
naapuriin
tähtitornille. Hyvissä ajoin
ennen
ennalta
sovittua
ajankohtaa
tornille
tuli
kymmenkunta
innokasta
vierailijaa. Koko joukon
kyyditseminen
tornin
huipulle vei oman aikansa,
mutta
maiseminen
katsomiseen jäi enemmän

aikaa. Valitettavasti sää
innostui
tiheneväksi
lumisateeksi,
mutta
sisätiloissa
siirryttiin
yhdistyksen
kerhohuoneeseen.
Siellä
vierailijoille
tarjoiltiin
esitelmä tähtitieteestä.
Sen aikana tuulisemmaksi
muuttunut
sää
karkotti
vierailijat
yläkerran
havaintotiloista.
Vonkuva
tuuli
sai
vierailijat
palaamaan nopeasti maan
pinnalle.
KAJAANISSA
OPISKELEVAT RYHMÄ
Lokakuun
viimeisenä
päivänä sunnuntaina tornille
tuli kymmenen Kajaanissa
opiskelevaa
eri
alojen
opiskelijaa. Osa tulijoista oli
vierailun kunniaksi taitellut
itselleen
foliosta
säteilysuojat
päähänsä.
Hauska idea nostatti hymyn
jokaisen huulille ja pimeä
ilta
kului
iloisissa
merkeissä.

Vieraille
kerrottiin
yhdistyksen toiminnasta ja
opastettiin
tutustumaan
helpoimmin
nähtäviin
tähtikuvioihin.
Tornin
huipulla
heille
esiteltiin
siellä olevia kaukoputkia ja
ihailtiin
ympärillä
levittäytyvän
kaupungin
valoja. Paikoitellen hieman
repeytynyt pilvipeite esti
tähtitaivaan tarkkailun.
SYYSKOKOUS 2010
Sääntömääräinen
syyskokous
pidettiin
marraskuun
viimeisenä
päivänä
tähtitornilla.
Kokous
valitsi
puheenjohtajan
ja
hallituksen vuodelle 2011.
Puheenjohtajana jatkaa Jari
Heikkinen. Uusiksi jäseniksi
hallitukseen valittiin Manu
Salo ja Kalevi Sorsa.
Hallituksessa
jatkavat
Seppo Kuronen ja Pekka
Härkönen.
Varajäseneksi
valittiin Tapani Liukkonen.
Toiminnantarkastajiksi
valittiin Risto Juntunen ja
Toivo Rönkkö. Heille valittiin
varamiehiksi
Atso
Lammassaari ja Tommi
Kyyriäinen.

Samalla
kerrottiin
ensi
vuoden suunnitelmia ja
paljastettiin
teemavuoden
nimeksi Lähiavaruus. Sen
puitteissa tuleva vuonna
keskitytään asioihin, jotka
tapahtuvat
omassa
aurinkokunnassamme.

SYYSKAUSI TORNILLA
Syyskaudella
järjestettiin
kahdet
avoimet
ovet
tapahtumaa elokuussa ja
lokakuussa. Niiden lisäksi
syyskuussa
oli
varaus
kadelle
auringon
havainnointi
illalle.
Valitettavasti kumpaakaan
tilaisuutta ei voitu järjestää,
kun luontoäiti veti pilvet
eteen.
Lokakuusta marraskuuhun
tornilla
pidettiin
kuusi
luentoa, jotka vetivät lähes
joka kerta kerhohuoneen
täyteen. Marraskuussa oli
ohjelmaan merkittynä neljä
havaintoiltaa. Tällä kertaa
torstaiillat eivät olleet sään
puoleen suosiollisia.
Syyskauden
aikana
tähtitornilla
reilut
200
vierailijaa.

Tähden tähden runo- ja kuvakilpailu 201 0

Kuva: Sirkka Lappalainen

Lokakuun 15. päivä oli
kaikkien
aikojen
toisen
Tähden tähden kilpailun
tulosten julkistamistilaisuus.
Kajaanin
kaupunginkirjaston Kalevala
saliin
kerääntyi
kymmenittäin kiinnostuneita
katsomaan,
kuulemaan,
tuntemaan ja maistelemaan
tähtiä.
Tilaisuudessa paljastettiin
voittajat sarjoissa paras
sävellettävä runo, paras
kuva ja paras runo.
Osiossa paras sävellettävä
runo ei valittu yhtä voittajaa
vaan titteli jaettiin kolmen
runoilijan
kesken.
Yksi
heistä oli Planeetan jäsen
Markku Koskela. Hänen

runonsa
Aurinkotuulen
lapset
sai
arvoisensa
sävellyksen. Muut palkitut
olivat Anneli Karjalainen ja
Minna Härkönen.
Paras runo kilpailussa
jaettiin
kaksi
kunniamainintaa
Pirjo
Virkkuselle ja TarjaLeena
Kinnuselle.
Voittajaksi
paljastui Minna Härkösen
runo Lahja.
Paras kuva osuudessa
voitto
tuli
odotetusti
Kajaanin Planeetalle. Kalevi
Sorsan
ottama
kuva
Kuutamo herätti ansaittua
ihailua. Hän voitti tämän
kilpailuosion myös viime
vuonna.

Tähden tähden kuvakilpailun 2010 voittajakuva

Kuva: Kalevi Sorsa

Kuutamo

Jäseniä lähdössä syysretkelle

Syysretkellä tutustuttiin myös luontopolkuun

Tulevia tapahtumia

Ilmaisjakelulehdessä KotiKajaani ilmestyy, joka kuun
ensimmäinen keskiviikko palsta: Kaukoputken takaa.
Siinä käsitellään tähtitieteen harrastamisista ja luodaan
katsaus tuleviin tähtitaivaan tapahtumiin!
www.kotikajaani.fi

Otamme vastaan jäsenten laatimia kirjoituksia,
havaintokertomuksia, piirustuksia ja itse otettuja
valokuvia.

Materiaali pyritään julkaisemaan seuraavassa numerossa.

