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Tapahtumat
HALLITUKSEN HENKILÖVALINNAT
Uusi hallitus piti järjestäymiskokouksen loppiaisena
tähtitornilla. Kevätkauden ohjelman laatimisen lisäksi tehtiin
yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeät henkilövalinnat.
Sihteerinä jatkaa Manu Salo. Varapuheenjohtajaksi valittiin
Kalevi Sorsa. Tornivastaavana jatkaa Seppo Kuronen ja
rahastonhoitajana Pekka Härkönen. Aikaisemmin
syyskokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti Tapani
Liukkonen toimii hallituksen varajäsenenä.
Hallituksen kokoonpanoon tuli kuitenkin muutoksia 19.
maaliskuussa, kun Manu Salo pyysi eroa toimestaan.
Sihteerin hommat palautettiin takaisin Pekka Härköselle.
Syyskokouksessa hallitukseen varajäseneksi valittu Tapani
Liukkonen nostettiin varsinaiseksi jäseneksi. Näin hallitus on
täysimääräinen ja toimintakykyinen.

Kalevi Sorsa, Pekka Härkönen, Tapani Liukkonen ja Seppo
Kuronen. Kuvasta puuttuu Manu Salo.

Seppo Kuronen tähyilee taivaalle

AVOIMET OVET
Kevätkausi potkaistiin vauhdikkaasti liikkeelle järjestämällä
tähtitornilla avointen ovienilta. Leppoisa pakkanen ja
tähtikirkas ilma houkuttelivat tornille lähes neljäkymmentä
uteliasta. Joukossa oli runsaasti innostuneita pieniä lapsia
vanhempineen.
Kaikki paikalle tulleet pääsivät omin silmin vilkaisemaan miltä
Jupiter näyttää ja ihailemaan sen kirkkaita kuita.
Kehohuoneessa kerrottiin yhdistyksen historiasta ja
toiminnasta. Välillä tehtiin luennon voimalla lennokkaita
matkoja halki oman aurinkokuntamme.

Tornilla riitti kaikenlaista ihmeteltävää

NELJÄN LUENNON KUUSARJA
Planeetan teema kuluvalla vuodella on Lähiavaruus. Sen
puitteissa kevätkaudella toteutettiin neljän luennon mittainen
sarja, joka käsitteli kiertolaistamme Kuuta. Helmikuussa
käsiteltiin Kuun tutkimuksen historiaa ja Kuun
pinnanmuotoja. Esitelmöijinä toimivat Pekka Härkönen ja
Manu Salo. Maaliskuussa olivat vuorossa Kuu tarkkailun
kohteena ja Kuun tutkimuksen tulevaisuus. Aiheista kertoivat
Jari Heikkinen ja Pekka Härkönen. Kaikki luennot toteutettiin
yhdistyksen kerhotiloissa ja ne tulivat joka kerta ääriään
myöten täyteen.
Sääolosuhteet suosivat helmikuussa. Ensimmäisen luennon
jälkeen päästiin omin silmin ihailemaan kiertolaisemme
rokonarpisia kasvoja. Jälkimmäisen luennon jälkeen tilanne
oli sen verran muuttunut, että Kuu ei ollut näkyvillä. Sen
sijaan paikallaolijat pääsivät ihailemaan taivaalla loistavaa
Jupiteria. Maaliskuun alussa pilvipeitto esti näkyvyyden

Tommi Kyyriäinen tähyilee Jupiteria

ylöspäin, mutta toivottavasti luennossa esitellyt yksittäiset
havaintokohteen jäivät kuuntelijoiden mieliin.
Sarjan viimeisessä luennossa käsiteltiin suunnitelmia Kuun
asuttamiseksi. Mitä kaikkea Kuusta voisi louhia ja minne sinne
kannattaisi perustaa tukikohtia. Jos kaikki suunnitelmat
toteutuisivat, niin pian kiertolaisemme pinnalla alkaa olla
ruuhkaa.
MAALISKUUN KEVÄTRETKI
Yhdistyksen toimintaan oleellisesti kuuluva perinteinen
kevätretki järjestettiin tänä vuonna Vimpelinlaakson
hiihtomajalle. Aurinkoisen päivän taituttua pimenevään iltaan
majalle kokoontui vähälukuinen seurue. Lähes täydellisessä
säässä päästiin ihailemaan ihmeellisesti tuikkivaa tähtitaivasta.
Puolikuu tarjosi myös paikallaolijoille parastaan. Konus
peilikaukoputken avulla tutkittiin kiertolaisemme moniilmeisiä
kasvoja.

Kuuta ihailtiin joukolla

Välillä käytiin syömässä eväät

Leppoisan seurustelun ja makkaranpaiston ohella myös
lämmiteltiin nuotion vaikutuspiirissä. Väen vähyys ei vähentänyt
illan lumovoimaa, johon kuului avoin ja rehti keskusteleminen
yhdistyksen toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

EARTH HOUR TAPAHTUMA
Planeetta osallistui tänäkin keväänä 26.3. kansainväliseen
ilmastotapahtumaan. Edellisinä vuosina tapahtumapaikkana oli
ollut Kruununpuodinmäki, mutta nyt oheistapahtuman paikaksi
valittiin oma tähtitorni. Tilaisuuteen oli kaikilla kiinnostuneillta
mahdollisuus tulla omin silmin toteamaan kuinka valojen
sammutus kampanja näkyy kaupungin korkeimmalta kohdalta.
Heti ovien avuduttua illalla kello kahdeksan tornille tuli asiasta
innostuneita. Eniten huomiota herätti kaukana alapuolella
levittäytyvän kaupungin valomeri. Ilahduttavan moni vierailija
kipusi myös kupolin alle tähyilemään tähtitaivasta, joka näkyi
kaikessa komeudessaan. Moni paikalla olija kaipasi Kuuta, joka
ei juuri nyt ollut näkyvillä. Sen sijaan kaukoputken näkökenttään
etsittiin Seulasten tähtikuvio ja Orionin suuri kaasusumu. Illan
aikana paikan päällä kävi viisikymmentä uteliasta ja suurin osa
heistä oli nyt vielä ensimmäistä kertaa tähtitornilla.
Leppoisissa merkeissä läpi viety torniilta oli onnistunut. Se

Kuva: Sirkka Lappalainen

Kaukoputket suunnattiin kohti tähtitaivasta

laajensi Kajaanin Planeetan tietämystä suuren yleisön
keskuudessa ja antoi uutta nostetta yhdistykselle. Samalla
päätettiin, että yhdistys ottaa osaa kampanjaan myös ensi
vuonna.

Kuva: Sirkka Lappalainen

Jari Heikkinen, KaisuLiisa Kaartinen ja James Sangster

Kevätkokous käytiin aurinkoisissa tunnelmissa

KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräinen kevätkokous käytiin tähtitornilla tiistaina 29.3.
Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen vuoden 2010
vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto. Rakentavan
keskustelun jälkeen hallitukselle myönnettiin tili ja
vastuuvapaus.
KEVÄTKAUSI 2011
Vaikka Planeetan kevätkauden ohjelmassa ei ollut suuria
luentoja tai merkittäviä yksittäisiä tapahtumia, niin silti
vierailijoiden virta tornille oli vakaa. Tiistaisin järjestetetyt
luennot vetivät ilta illan jälkeen kerhotilan täyteen. Torstaisin
olleet havaintoillat olivat varsinkin lapsiperheiden suosiossa.
Harvinaista kyllä, suurin osa torstaiiltojen ohjelmista voitiin
toteuttaa, kun sää oli selkeä. Vain muutama ilta peruttiin huonon
sään vuoksi.
Alkuvuoden tapahtumissa tornilla kävi noin 300 vierailijaa.

Tulevia tapahtumia

Lauantaina 21.5. klo 14:00 keväinen tornin kunnostus ja
siivoustapahtuma!
StarLab syksyllä jälleen Kajaaniin!

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

