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Tähtiharrastuksen aloittaminen
Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa harrastaa tähtitiedettä. Maailman vanhin tiede hajoaa useampaan eri lohkoon. Oman kiinnostuksen kohteen voi valita syvän taivaan, muuttuvien tähtien,
komeettojen, tähtivalokuvauksen tai vaikka radioastronomian
puolelta.
Jos seisoskelu talvipakkasella ulkona ei kiehdo, niin sille löytyy
myös vaihtoehtoja. Aina voi syventyä lukemattomiin alan lehtiin,
kirjoihin tai nettisivuihin. Turvallisesti omasta nojatuolista voi
tehdä virtuaalisia matkoja tähtitaivaan aarreaittoihin. Voi kuvitella miltä juuri löydetty kohde näyttää tai pohtia mitä kaikkea vielä
tullaan löytämään. Tai sitten voi matkustaa päinvastaiseen
suuntaan ja tutustua tähtitieteen kiehtovaan historiaan.
Suositeltavaa on myös tulla kuuntelemaan tähtitornille helppotajuisia luentoja. Niistäkin oppii uusia asioita ja saa vahvistusta
omille tiedoilleen. Samalla pääsee tutustumaan muihin alan
harrastajiin. Aidossa vuorovaikutustilanteessa hyötyvät kaikki
osapuolet. Ei pidä pelästyä, jos asiat ensin tuntuvat oudoilta ja
vaikeatajuisilta. Tähtiharrastus pitää sisällään määritteitä ja
asioita, jotka ovat kulkeneet mukana jo vuosisatoja. Se on yhteinen kieli, jonka tähtiharrastajat omaksuvat nopeasti.
Parhaiten alkuun eli perusasioihin pääsee kiinni kokeneemman
harrastajan opastamana. Kaiken perustana on tähtikuvioiden ja
kirkkaimpien tähtien tunnistaminen. Sitä mukaan, kun yötaivaan
mittasuhteet käyvät tutuksi eri lohkojen teemat ja aiheet tulevat
elävimmiksi.
Syksyn koittaessa kokeneemmankin tähtiharrastajan sielun
täyttää outo levottomuus. Se on halu nähdä tutut tähdistöt kesän jälkeen. Se on mitä mainioin aika tulla uuden harrastuksen
pariin!
Jari Heikkinen
puheenjohtaja

Kalevi Sorsa ja Pekka Härkönen huoltavat ikkunoita

TOIMINTAPÄIVÄ TORNILLA
Toukokuun loppupuolella 21 . päivä järjestettiin jo perinteeksi
muodostunut toimintapäivä. Keväisen päivän tarkoituksena on
huoltaa, kunnostaa ja siivota tornin tiloja. Tällä kertaa yläkerran
kupoli imuroitiin kunnolla ja kerrosta alempana pestiin kaikki
ikkunat.
Kyllä alkoi päivä paistaa!
Imuroinnin ja ikkunoiden tiivistämisen jälkeen talkooväelle
kustannettiin kupponen kuumaa läheisellä huoltoasemalla.
Samalla tutkittiin ja keskusteltiin syyskauden ohjelmasta.

KUURUNOPIKNIK
Tähden tähden -kilpailun merkeissä järjestettävien yhdistysten
vastuuhenkilöt tapasivat toisensa. Tapahtumapaikkana oli
heinäkuun kahdeksannen päivän perjantaina Rantapuisto.
Kohtaamisen tarkoituksena oli edelleen syventää kolmen
seuran keskinäistä toimintaa ja saada vaikutteita toisten
toiminnasta. Alustavia suunnitelmia tehtiin uusien
vastaavanlaisten tapahtumien suhteen.

Kuva Sirkka Lappalainen
Kajaanin Planeetan, Kainuun Kirjailijoiden ja Kainuun Lausujien edustajat
tapasivat

PALTANIEMIPÄIVÄT 1 6.7.2011
Planeetta otti osaa ensimmäistä kertaa järjestettäville
Paltaniemi-päiville. Aurinkoinen perjantai lupaili hyvää, mutta
sitten Planeettaa vaivaava huono onni iski jälleen. Lauantai,
jolloin yhdistys kuskasi havaintovälineet Eino Leino -talon
pihalle oli sateinen. Vettä tuli koko päivän ajan, joten
minkäänlaisia havaintoja ei pystytty suorittamaan. Sää tietysti
selkeni pian sen jälkeen, kun olimme poistuneet paikalta!

METEORIITTIKAMERA TORNILLE
Pitkin kesää on tehty valmistelua, joiden tarkoituksena on
aloittaa meteoriittien ja muiden tähtitaivaan äkillisten ilmiöiden
valvonta. Tarvittava laitteisto ja muu ohjelmisto on saatettu
toimintakuntoon. Ensimmäiset havainnot tehdään tulevan
syksyn pimeinä öinä. Myöhemmin on tarkoitus laittaa kameran
tallentamia kuvia näkyville Planeetan nettisivuille.
Kamera suunnattiin kohti kaakkoa ja sen näkökentän laajuus on
huomattava.
Seuraava kehittämisenkohde on pysyvän kamerayhteyden
laittaminen kupolin ja kerhohuoneen välille. Silloin
havainnoitavia kohteita pystyisi katsomaan kerralla useampi
henkilö. Tietenkään unohtamatta meitä herkästi palelevia
yksilöitä!

Seppo Kuronen tarkistaa kiinnitykset

Pekka Härkönen järjestelee tähtiharrastusesitteitä

JÄRJESTÖMESSUT SOTKAMOSSA
Elokuun 1 3. päivän lauantaina Sotkamossa Salmelan koululla
järjestettiin kaikille avoimet järjestömessut. Teemana oli
"Hommat hanskassa Sotkamossa".
Planeetta oli varannut itselleen pöydän ja paikan päälle lähti
kolmen hengen iskuryhmä jakamaan tähtiharrastustietoa.
Viime vuoteen verrattuna messut olivat monella tapaa
pienemmät. Näytteille asettajia oli vähemmän ja yleisömäärät
jäivät edellisestä vuodesta. Suurin ero käviöissä oli, että
Sotkamossa oli liikkeella enemmän iäkkäämpää väkeä.
Planeetan näyttelypiste veti puoleensa tasaiseen tahtiin
asiasta innostuneita ja monta kiinnostavaa keskustelua käytiin
päivän mittaan.

Sää oli aurinkoisen lämmin ja se mahdollisti myös koulun
pihalla auringonkatselun. Auringon pinnalla ei ollut näkyvillä
auringonpilkkuja, vain tasaisen piirteetön pinta.
Vaikka messut olivat tänä vuonna vaisummat, niin sen katsottiin
ajaneen yhdistyksen etuja. Uusia kontakteja solmittiin ja
Planeetan tunnettavuus kasvoi.

Näyttelypöydän äärellä jaettiin tähtiharrastustietoa

Kuva Jari Heikkinen
22 asteen rengas

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

