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KOHTI UUSIA HAASTEITA
Kuten vanha viidakon sananlasku sanoo: "Alku aina hankalaa", on se
sitä ollut tulipallokamera – projektissa. Vuosi sitten käynnistimme sen
suurella innolla, mutta kulunut havaintokausi ei mennyt suunnitelmien
mukaan. Ongelmia alkoi esiintyä myöhään syksyllä, kun tehtävään
valjastetut tietokoneet oikuttelivat ja sammuivat. Syynä lienee tornissa
oleva korkea ilmankosteus. Positiivista on, että ennen laitteiden
hiljentymistä saatiin lupaavia tuloksia. Uskollinen kamera oli vanginnut
kirkkaan Jupiterin taivalluksen halki taivaan ja yhden kirkkaan
tähdenlennon. Ennen talvea tietokoneiden suojausta parannetaan ja
laitteisto laitetaan syksyn pimentyessä aktiiviseksi.
Alkuvuotena Jupiterin ja Venuksen paritanssi iltataivaalla toi tornille
mukavasti katselijoita. Yleisesti ottaen kiinnostus tähtitaivasta kohden
on nousemassa ja Planeetta paikallisena tähtiyhdistyksenä seisoo
etulinjassa.
Kesäkuun alussa tapahtunut Venuksen ylikulku sai huomattavaa
julkisuutta paikallisessa mediassa. Tapahtuman hankalan ajankohdan
vuoksi itse tornille ei odotettu suurta yleisöryntäystä. Varovaiset arviot
osuivat hämmästyttävän lähelle toteutunutta.
Vuosikausia Planeetta on pitänyt ohjenuoranaan matalan kynnyksen
politiikkaa. Tarkoituksena on, että tornille tuleminen olisi helppoa.
Tämä taktiikka on toimiva ja sitä on hyvä jatkaa. Silti emme voi täysin
unohtaa jo laajemman tietämyksen omaavia harrastajia. Heille
pyrimme tarjoamaan ensi talvena erityisiä "Viisasten kerhon"
kokoontumisia. Noina iltoina syvennytään asioiden ytimiin ja kovaan
tieteeseen.
Elokuun aikana on tornilla oleva iso sininen kaukoputki eli Marika
purettu. Sen jättämä tila täyttyy useammalla pienemmällä
kaukoputkella. Niitä pystytään käyttämään yhdessä tehokkaammin ja
joustavammin. Vanhasta luopuminen on aina tuskallista, mutta se tuo
myös uusia, jopa yllättäviä mahdollisuuksia.
Jari Heikkinen
puheenjohtaja

JOKAISELLE RIITTÄÄ TÄHTIÄ TAIVAALLA
Tähdet ovat jokaisen ulottuvilla. Silti ja varsinkin siksi ne kiinnostavat
meitä. Ainakin vähän, melkein jokaista. Kuinka moni onkaan
nähdessään jonkun tähden vilkuttavan erityisen kirkkaasti miettinyt,
olisiko tuo se Pohjantähti vai Venus vai Iltatähti vai... Ja miten
mukavasti hypähtää rinnassa, kun näkee tähdenlennon!
Erityisen tähtiinnostuksen puuska voi iskeä, kun lukee uutisia, joissa
kerrotaan Venuksen ylikulusta, runsaista auringonpilkuista tai
meteorisateista.
Joku saattaa tähtitiedontarpeen iskiessä lähteä kirjastolle etsimään
tähdistä kertovaa kirjaa. Tai suunnistaa kirjakauppaan haaveillessaan
uudesta harrastuksesta, tähtitaivaista.
Tähtien tiirailua suunnitellessaan mietityttää myös rekvisiitan tarve.
Mitä muita välineitä pitäisi olla kuin tähtikartta? Kaukoputki, vai
riittääkö pelkkä kiikari? Pitääkö ne omistaa heti, vai voisiko alkuun
päästä tähtitornin vehkeillä? Mitä muuta? Se selviää, kun rohkaistuu
nousemaan tähtitorninmäelle.
Minullakin on ollut omia tähtikohtauksia. Hurmaannuin eräällä
Joensuun reissulla, kun pimeää tietä ajaessamme, edessämme
lennähti valtavan kirkas valoilmiö. Oli pakko pirauttaa tutulle
tähtimiehelle – Planeetan puheenjohtajalle  jotta outo ilmestys saisi
selityksen. Olimme todistaneet jotain ainutlaatuista, sattuneet bolidin,
ilmakehään tipahtaneen meteorin, kohdalle. Ehken en puhu ihan
oikeilla termeillä, mutta tunnen sen verran Kajaanin tähtitornilla
päivystäviä tähtiharrastajia, että tiedän heidän selittävän taivaallisia
ilmiöitä minulle ja teille muillekin amatööreille oikein mielellään,

vaikkemme kaikkea heti ymmärtäisikään.
Olen kroonisesti kaukokiinnostunut tähdistä. Esittelen mielelläni
kirjakaupalla Ursan oppaita ja Esko Valtaojan mukaansatempaavia
teoksia maailmankaikkeuksista. Siinä ohessa saatan intoutua
yllyttelemään: "Mene tähtitornille käymään! Siellä saat tietää
enemmän. Planeetan väki opastaa sinua mielellään tähtien
tutkailussa." Ja jos suosittelen lapselle lahjakirjaksi 'Tildan tähtiä',
kannustan menemään lapsen kanssa tornille. Tähdistäkin voi saada
nnostavan, jopa elinikäisen harrastuksen. Kun innostut menemään
tähtitornille, niin sinut vastaanottaa innostuksestasi innostuva
vanhempi tähtiharrastaja. Hän on valmis jakamaan paitsi innostuksen
niin myös kaiken sen tiedon tähdistä ja avaruudesta, jota hän on
vuosien mittaan kerryttänyt.
Itse olen saanut tietää planeettalaisilta, että punaista vilkuttava tähti
iltataivaalla on Aldebaran. Että Jupiterilla on maapallon kannalta
tärkeä harhauttajan tehtävä. Ja olen nähnyt kaukoputkella ne Jupiterin
kuut.
Aktiivisia tähtiharrastajia on suhteellisen vähän. Se, että he ovat usein
pitkänlinjan tähteilijöitä, kertoo paljon alasta itsestään. Kun lähtee
tähtiä tutkailemaan, se vie mennessään. Tähdissä on jotain ikiaikaista,
kiehtovaa. Tähtitaivas ja sen ihmeiden tuijottaminen saa unohtamaan
kaiken muun. Tumma avaruus ja sen valonpilkahdukset saavat asiat
oikeisiin mittasuhteisiin.
Tähtien tutkailemista tähdellisempää tekemistä pimeisiin iltoihin tuskin
onkaan!
Tarja Kerttula
 tietämätön tähtiin tuijottelija 

Tapahtumat
HELMIKUUN HAVAINTOILTA
Juhlavuoden kunniaksi myös helmikuun 25. päivä
kokoonnuttiin tornille. Tähän aikaan keväästä tähtiä saattaa
nähdä aamuyön tunteina, joten illalla ei ollut ohjelmassa
kaukaisten tähtien ihailua. Niiden sijaan keskityttiin
lähitähtemme pinnan tutkimiseen. Auringon pinnalla havaittiin
olevan useita suuria auringonpilkkuja.
TOUKOKUUN TOIMINTAPÄIVÄ
Vuoden teeman mukaan toukokuun 25. päivä järjestettiin
aktiviteettia tornilla toimintapäivän merkeissä. Aina innokas
paikallinen sanomalehti mainosti vain jäsenille tarkoitettua
tilaisuuttaa komeasti. Ehkä sateinen sää esti suuremman
kansanvaelluksen tornille, joka tapauksessa innokas
lapsiperhe löysi perille. Heille esiteltiin tornin kalustoa ja
ihailtiin yhdessä maisemia. Kukaan vieraista ei halunnut
tarttua imuriin tai alkaa pestä ikkunoita. Jäsenten voimin
tornin tiloja siivottiin ja laitettiin paikkoja kuntoon.
YÖRUNOPIKNIK
Kainuun Lausujat kutsuivat myös Planeetan jäsenet
heinäkuun seitsemäntenä päivänä järjestettyyn piknikkiin.
Tihkusateinen lauantaiilta jäi odotettua vaisummaksi, kun
vain kourallinen innokkaita eri yhdistysten jäseniä tuli paikalle.
Silti parin tunnin aikana suuren puun alla syntyi monta
kiinnostavaa hengentuotetta.

Kuva: Antti Kettumäki/YLE Kainuu
Seppo Kuronen ja Tommi Kyyriäinen aamuyöllä tähtitornilla

VENUKSEN YLIKULKU KESÄKUUN 6.
Historiallisen Venuksen ylikulun juhliminen aloitettiin
edellisenä iltana Kajaanin Raatihuoneella. Siellä järjestettiin
tapahtuman kunniaksi pieni ja tunnelmallinen tilaisuus, jossa
muisteltiin vuoden 1761 tapahtumia. Kainuun Lausujista
Minna Härkönen tunnelmoi tähtirunoilla ja Jari Heikkinen
kertoi 251 vuoden takaisista tapahtumista.Silloin Upsalan
yliopiston suomalaissyntyinen dosentti Anders Planman
saapui kaukaiseen Kajaaniin seuraamaan tähtitieteellisiä
ilmiöitä. Hän havainnoi matkallaan Kuun pimennystä,
Auringon pimennystä ja Venuksen ylikulkua. Niiden avulla
hän laski Kajaanin maantieteellisen aseman kartalle
ennätyksellisen tarkasti.

Aikaisin seuraavana aamuna tähtitornin ovet avautuivat kaikille
asiasta kiinnostuneille. Kello kolmen jälkeen tornille kerääntyi
parikymmentä aamuvirkkua seuraamaan ainutlaatuista
tapahtumaa. Aluksi sää suosi ja paikallaolijat pääsivät
ihailemaan ylikulkua. Sen jälkeen maisemaan hiipi sankka
sumu, joka peitti lähes kokonaan taivaan. Vasta noin puoli
kahdeksan maissa pilvipeitteeseen ilmestyi repeämiä ja aurinko
tuli esille. Sää selkeni sitä mukaan mitä lähemmäksi päästiin
ylikulun loppumista. Lopputuloksena oli, että aikainen herätys
kannatti ja monet kamerat tallensivat ilmiön muistiin.

Kuva: Antti Kettumäki/YLE Kainuu

Juho Pinola kuvauspuuhissa

UUDISTUKSIA TÄHTITORNILLE
Kajaanin Planeetan hallitus teki toukokuussa pitkäjänteisen päätöksen,
kun se päätti purkaa yhdistyksen pääkaukoputken eli Marikan. Tornin iso
sininen on hallinnut tilaa tähtitornin rakentamisesta lähtien eli yli
kaksikymmentä vuotta. Marikan optiikassa ei ole mitään vikaa, vaan sen
ainutlaatuinen jalusta on tuottanut hankaluuksia. Putken käyttäminen on
ollut hankalaa ja sen takia sen käyttäminen on jäänyt vähäiseksi. Vuosien
varrella tuli monta kertaa esille yli kahden metrin pituisen putken
sopimattomuus suuremmissa yleisötapahtumissa. Se aiheutti myös
turvallisuuteen ongelmia.
Kun Marika purettiin huomattiin, että ajan hampaan purrut laitteistoon.
Jalusta, joka oli seissyt aloillaan yli kaksikymmentä vuotta oli tulossa
tiensä loppuun. Laakerit olivat jauhautuneet lähes tomuksi ja suureksi
yllätykseksi jalustan monet pultit olivat käytännöllisesti irti. Ehkä aika oli
löysyttänyt niitä tai sitten ne olivat alunperin kiristetty huonosti. Eniten

Jalustan kappaletta
lasketaan tornin
portaikkoon

Jalustan kappaletta siirretään hissiin

vaikeuksia tuotti jalustan kuskaaminen tornista. Se vietiin kolmessa eri
palasessa. Hankalimman osan laskeminen ahtaasta portaikosta oli
aikamoinen seikkaili. Operaatio onnistui vasta sitten, kun pari porrasta
oli poistettu ja kaikki irti lähtevät osat jalustasta irrotettu. Portaiden
väliaikainen poisto oli koko purkamisen hankalin vaihe.
Kaukoputken optiikka laitettiin talteen ja putki laitettiin nähtäville tornin
rappusten taakse muistuttamaan yhdistyksen pitkästä historiasta.
Jalusta ja muu metalliosat kuskattiin ulos tornista odottamaan
kuljetusta kierrätykseen.

Marika

Iso sininen eli Marika nostettiin Lehtikankaan vesitornin päälle
rakennettavaan tähtitorniin vuonna 1991.
Elokuussa vuonna 2012 kaukoputki purettiin.
Kiitämme Marikaa monista uskomattomista hetkistä, joita se
tarjosi!

Kuva: Jari J.S. Heikkinen

Venus aamutaivaalla elokuun alussa

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

