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Riki -koira tähyilee taivaalle

Päivänä muutama istun tuttuun tapaani rantatörmällä, ja kun aikaa oli, tuijottelin taivaalla ajelehtivia poutapilviä. Aurinko lämmitti ja samalla kummastelin mitähän kaikkea tuo
”taivaskanava” pitää sisällään? Mietin miltä taivas näyttää silloin, kun vettä tulee kaatamalla ukon ilmalla jyskäessä ja taivaan salamoidessa? Ja entäpä revontulten välkyessä tai
tähtien tuikkeessa tummenevassa syysillassa? Tai millainen on
pakkaslumen yllä siintävä talvinen taivas? Päässäni pyöri kysymysten kehä.
”Kyykkyyn ylös, kyykkyyn ylös,” emäntä puhkui ja vaistosin että

joogan liikesarja oli lopuillaan. Hauh, elä laskeudu liian alas
koipien varaan ja pidä selkä suorana! ”Riki, tänne, mennään!”
Hauh, haluaisin oppia jotain uutta sillä nuo toistuvat käskyt ja
komennot osaan jo silmät ummessa. Lenkiltä paluu sujui ilmaa
nuuskien ja samalla mitä enemmän ajattelin avaruus asioita,
tuntui kuin olisin jäntevillä käpälillä kiinni maailman kaikkeudessa ja suorastaan kaapinut meteorin jättämää kraatterin reunaa.
Uuden kipinän sytyttämänä hokasin, että emäntä olisi saatava
myös kiinnostumaan tähtitieteellisistä asioista. Sehän voisi
aloittaa alkumetreiltä ja tiedon lisääntyessä ottaa vähitellen pitempiäkin loikkia planeetta tietoudessa. Samalla saisin kyydin
ja pääsisin kuin ”koira veräjästä” Kajaanin Planeetta ry:n järjestämiin yleisölle tarkoitettuihin kokoontumisiin. Tietämäni mukaan syyskauden avajaiset ja ensimmäinen kokoontuminen on
Lehtikankaan Tähtitornin mäellä tiistaina 6.9 klo 1 8.00 jolloin
tarkkaillaan syyslämpöä tarjoilevaa lähitähteämme aurinkoa.
Viikkoisia tapahtumia voi seurata paikallisista tiedotusvälineistä
viikon menoista.
Hauh, Tähtitieteellisen yhdistyksen Kajaanin Planeetta ry:hyn
voisi liittyä jäseneksikin. Paljonko lienee jäsenmaksu koiran
kohdalla? Sekin selviää Planeetan sivuilta www.ursa.fi/yhd/planeetta sähköposti:kajaanin.planeetta@gmail.com.
Haukahdan lopuksi että Kajaanin Planeetan jäsenlehti Triton ilmestyy 3 kertaa vuodessa ja lehden tuoreimmat kuulumiset voi
nuuskia myös netistä.
Riki
Artikkeli ilmestyi Koti-Kajaani -lehdessä 4.9.2011

SYYSKAUDEN AVAUS
Syyskuun tiistai (6.9) avattiin Planeetan syyskausi. Aurinkoinen
lämmin sää houkutteli tornille kymmenisen uteliasta vierasta.
Suurin osa heistä oli tähtitornilla ensimmäistä kertaa. Vaikka
aurinko jaksoi paistaa vain puolisen tuntia ennen kuin pilvet
vyöryivät paikalle, tarjosi lyhyt havaintohetki paljon. Auringon
pinnalla oli kaksi auringonpilkkua ja toinen niistä oli massiivisen
kokoinen.
Tulipallokamera -projekti sai samana iltana asiasta
kiinnostuneen vetäjän, kun Tommi Kyyriäinen ilmoittautui
tehtävään. Asiassa ja tekniikassa on vielä hiottavaa ja
opittavaa, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa.

Auringon pinnalla havaittiin olevan tummia pilkkuja

AVOIMET OVET TÄHTITORNILLA
Lähtökohdat lokakuun ensimmäiselle tiistaille eivät olleet
kehuttavat. Taivas oli pilvessä ja noin tuntia aikaisemmin
ilmoitettua ajankohtaa alkoi sataa. Siitä huolimatta tornilla
koettiin mieluisa yllätys, kun paikalle tuli kolmekymmentä
uteliasta vierasta. Heille esiteltiin kerhotilat, kaukoputket ja
näytettiin sateisen kaupungin maisemia. Monien vieraiden
kanssa keskusteltiin tähtitieteestä ja tähtiharrastukseen
liittyvistä asioista. Vierailijoiden ryntäys paikalle kesti runsaan
tunnin, joten yhdistyksen aktiivit pääsivät hyvissä ajoissa kotiin
kuivattamaan kostuneita vaatteitaan.

Kaukoputket kiinnostivat kaiken ikäisiä

Kerhohuoneessa tutkittiin sähköisiä tähtikarttoja

TAUSTAVOIMAA-APURAHA
Planeetta hyödynsi saamansa apurahan suunnitelmien mukaan
järjestämällä planetaario vierailun Hauholan koulun oppilaille
1 2. - 1 4.9. Keskuskoulu jäi pois listalta, koska siellä oli
parhaillaan menossa laaja remontti.
Yhteensä kolmena päivänä yhdistyksen partio: Pekka
Härkönen, Atso Lammassaari ja Seppo Kuronen olivat koululla
pyörittämässä ohjelmaa kiinnostuneille koululaisille. Tehokkaan
oppitunnin avaruudesta ja tähtitaivaasta ehtivät saada sadat
oppilaat. Paikan päällä kävivät myös E-On Kajaanin työtekijöitä
tutustumassa Starlabiin.

Kamera vahtii taivasta

TULIPALLOKAMERA
Pitkin syksyä on tornille puuhattu tulipallokameraa. Sen vuoksi
kerhohuoneeseen on ilmestynyt tietokone ja ikkunan tuuliselle
puolelle harmaa valvontakamerakotelo. Sen sisällä oleva
kamera käyttää yhdistyksen jäsenen Ari Karjalaisen tekemää
valvontaohjelmaa. Lyhyesti sanoen ohjelman tallentaa
säännöllisin väliajoin summakuvia, joista näkyy kohteen liike.
Oli se sitten pilvi, lentokone tai tähdenlento.
Syksyn aikana tehtävään valjastetut tietokoneet ovat tuottaneet
ongelmia. Ne eivät ole toimineet odotetulla tavalla, syynä on
ehkä kerhotilan korkea ilmankosteus. Sen takia koneet tullaat
suojamaan paremmin.
Tämä yhdistykselle uudenlainen toiminta on aluksi harjoittelua
ja kokeilua. Tietojen ja taitojen karttuessa laitteistoa pyritään
kehittämään.

Tarvittavia ohjelmia testasivat Ari
Karjalainen ja Tommi Kyyriäinen

Ari Karjalainen ja Seppo Kuronen
laittoivat kameran paikoilleen

Mari Karjalainen juonsi tilaisuuden

TÄHDEN TÄHDEN 2011 KILPAILU
Historiaa huokuva Kajaanin Raatihuone oli tapahtumapaikkana,
kun tämän vuoden Tähden tähden runo- ja kuvakilpailun tulokset julistettiin. Pimenevä lauantai keräsi paikalle innostuneen
joukon.
Juontaja Mari Karjalainen johdatti yleisön oikeaan tunnelmaan
kertomalla kilpailun taustasta ja sen aikaisemmista vaiheista.
Perinteiden mukaan ensin kuultiin viime vuoden voittajaruno
Lahja. Sen jälkeen päästiin kuulemaan ja näkemään kilpailun
kaivattuja tuloksia. Vuorotahtiin käytiin läpi parhaan sävellettävän runon ja parhaan runon voittajat.
Marika Mustajärvi lauloi ja säesti valikoimansa runot, joita oli
kertynyt kolme kappaletta. Viimeisin niistä oli saanut omat
nuottinsa vasta lauantaiaamuna. Parhaimmaksi sävellettäväksi

runoksi paljastui Anneli Karjalaisen teksti Täysikuu.
Kainuun Lausujien edustajat esittivät palkitut runot. Kunniamaininta ojennettiin kolmelle runoilijalle. Kilpailuosion voittajaksi julistettiin: Seija Mustanevan runo Valkokultaan valahdan.
Kilpailun parhaimmaksi kuvaksi valittiin Joakim von Zansenin
ottama kuva Kuusta. Kyseinen kuva on otettu Tal1 -kaukoputkella Koutaniemellä 1 2.2.2011 .
Jännittävien hetkien jälkeen paikallaolijat pääsivät nauttimaan
erilaisista virvokkeista ja keskustelemaan kilpailun annista. Tulostenjulkistamistilaisuutta pidettiin lämminhenkisenä ja mukavan intiiminä tapahtumana.

Vuoden 2011 voittajakuva. Kuva Joakim von Zansen

SYYSKOKOUKSEN ANTIA
Marraskuun toiseksi viimeisenä tiistaina järjestettiin tähtitornilla
sääntömääräinen syyskokous. Ennen kokousta koettiin
yllättävä, mutta odotettu hetki, kun tulipallokameran napsimia
kuvia käytiin läpi. Kovalevylle oli tallentunut ensimmäinen
tähdenlento, joka erottui hienosti kuvasta. Samalta illalta oli
myös kuvasarja näkökentän halki menevästä Jupiterista.
Kokouskutsu veti paikalle kymmenen henkilöä päättämään
yhteisistä asioista. Ensi vuoden teemaksi paljastettiin Kajaanin
Planeetan toiminnan 25. vuosi ja siihen liityviä asioita esiteltiin.
Samoin käytiin läpi tulo- ja menoarvio vuodelle 201 2.
Kokous valitsi Jari Heikkisen jatkamaan puheenjohtaja myös
ensi vuonna. Samoin hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla:
Kalevi Sorsa, Seppo Kuronen, Pekka Härkönen ja Tapani
Liukkonen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Risto Juntunen ja
varatoiminnantarkastajaksi Atso Lammassaari.
JOULUKUUN KUUNPIMENNYS
Lauantaina 1 0. päivä joulukuuta, oivalliseen aikaan tapahtunut
täydellinen kuunpimennys jäi pilvisen ja lähes myrskyisen sään
takia havainnoimatta. Pari tuntia ennen syvimmän vaiheen
alkamista tornin ovet avattiin. Aivan turhaan paikalla ei oltu,
koska ennen kello viittä iltapäivällä paikalla kävi lähistöllä asuva
äiti tyttärensä kanssa. He saivat perinpohjaisen opastuksen
kupolin alla oleviin havaintovälineisiin. Iloisena mieleen jäivät
tytön innostuneet kysymykset: "Eikö sinua täällä pelota?" ja
"Onko täällä sinulla ruokaa?".

Seulasten avoin tähtijoukko

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

Kuva Sirkka Lappalainen

