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Rikiä kiinnostaa taivaat

TAIVAS TIETÄÄ
Seuraan emäntää ja fleksiä joka on kiinnitetty vyölaukkuun missä lenkillä
ollessa säilytetään minun mukuroita. Tosin ”pussukkaan” kameran ja
muovipussin lisäksi mahtuu uskomaton määrä (turhaa) krääsää kuten
muistilehtiö, kynä, talouspaperia, kolikoita, purkkaa, joskus myös
välipaloja (emännän): omenaa, voileipää ja juomaa. Samalla kun nuuskin
maastoa ja sopivaa kuvauspaikkaa pakinaani varten, emäntä katselee
yläilmoihin ja mumisee jotain pilvistä. Mikähän sitä niissä kiinnostaa?
Nuf, nuf nyt löytyi hyvä paikka. Pitkäkorva rusakko loikkii tuolla ja parvi
lintuja lensi puiden yllä kohti etelää, samaan aikaan kun joutsenpariskunta
kaulat pitkällä lipuu ohitse. Useat seikat kertovat että on syksy. Istuin
kuvattavaksi ja asetan kuononi tarkasti päin kuvaajaa, välillä oikeaan ja
vasempaan. Kuvakulmalla on suuri merkitys lopputulokseen. ”Pilvet
näkyy hyvin” Hauh, hauh mielestäni nyt palaute on paikallaan. Anteeksi,

mitä aiot kuvata taivasta vai minua, loksautin vaikka tiesin ettei tästä
mukuralla muisteta?
Pilvet, ne itse asiassa ovat aika mielenkiintoinen ilmiö. Jo muinoin,
ennen kuin Ilmatieteen laitosta on vielä ollut olemassa, ovat
kaksikoipiset usein katsoneet taivaalle nähdäkseen millaista säätä on
luvassa. Toki tänäkin päivänä tiedetään pilvien liittyvän
sääjärjestelmiin, etenkin matalapaineisiin ja niiden liikkeeseen. En
ole asiantuntija noissa taivasasioissa mutta yhtä ja toista muistan
korvakuulolta. Poutapilvi, myrskypilvi, ukkospilvi, sadepilvi, sumupilvi,
kumpupilvi, untuvapilvi, hahtuvapilvi, olenpa kuullut erään
maininneen jalaspilvenkin. Hauh, kulkeneeko ne jalaksilla vai
seisovatko jykevästi jalaksen päällä? Emännälle on turha kysymystä
haukahtaa. Sen sijaan asiantuntijoilta ja alan harrastajilta voisi asiaa
tiedustella.
Epäilemättä taivaalle liittyy monia mielenkiintoisia juttuja. Kuten nyt
vaikka nuo pilvet, joiden muotoa ja liikehdintää emäntä edelleen
seuraa, olkoonkin että kuvaus on päättynyt aikaa sitten. Ettei vain
olisi pilvilinnojen rakennus puuhissa? Tuli mieleen eräs lentävä
ajatus ”taivas sen tietää”. Olisiko kysymyksessä asioita joita ei
tiedetty tai tunnettu vai haluttiinko ne sivuuttaa pelkällä hännän
heilautuksella. Tarkemmin ottaen pidän filosofoinnista enkä vedä
hernettä kuonooni jos joku nimittääkin minua filosofiakoiraksi.
Harsopilven takana taitaa sittenkin olla paljon tuntematonta ja
mielenkiintoista.
Kajaanin Planeetta ry:n kerhoillat ovat pyörähtäneet käyntiin. Aukiolo
aikoja ja syyskauden 2012 ohjelmistoa voi seurata tiedotusvälineiden
Menot palstalta tai nuuskia netistä. Kokoontumiset ovat
Lehtikankaan Vesitornin huipulla. Taivas sen tietää vaikka joku ilta
laukkaan Vesitornille ja siitä hissillä huipulle. Uskon että
taivasfilosofointini saa silloin uusia ulottuvuuksia.
Riki
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Tapahtumat

SOSIAALISEEN MEDIAAN
Kajaanin Planeetta julkaisi omat sivunsa Facebookissa 10.
syyskuuta viikkoa ennen syyskauden alkamista. Sivustoista
on tarkoitus kehittää nopean tiedotuksen kanava, jossa
voidaan lyhyellä aikavälillä kertoa asioista. Samalla sivustot
tarjoavat kirjautuneille jäsenille mahdollisuuden jakaa tietoa ja
kuvia toisten harrastajien kanssa. Sivut ovat keränneet
innokasta yleisöä mukaansa, mutta mukaan mahtuu vielä
paljon enemmän!
Muutaman kuukauden käytön jälkeen Planeetan Facebook
sivut ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Se on nostanut
yhdistykset tunnettavuutta ja mahdollistanut alasta
tykkäämiset myös kaukana Kainuun rajojen ulkopuolella.
Tulevana vuonna sivuja kehitetään entisestään.

Tommi Kyyriäinen kertoi Auringosta

SYYSKAUSI KÄYNTIIN
Syyskuun 18. päivänä Planeetan torniillat alkoivat. Aurinkoinen
ja lämmin sää houkutteli paikalle kymmenen innokasta
harrastajaa. He saivat kuulla esityksen Auringon rakenteesta,
aktiivisuudesta ja sen vaikutuksesta ympäri aurinkokuntaa.
Luennon jälkeen siirryttiin tarkkailemaan auringonpilkkuja.
Samalla saatiin ensimmäiset kommentit miltä tila kupolin alla
näyttää, kun Marika on purettu tieltä.

Kupolin alla luentojen pitäminen onnistuu

LUENTOJA ERI PAIKASSA
Syksyn aikana on viikottaisia luentoja alettu pitää myös
ylhäällä kupolin alla. Tilaa sinne syntyi, kun Marika
purettiin. Nyt ylhäällä on reilusti enemmän tilaa kuin
kerhohuoneessa ja läsnäolijat näkevät toisensa. Myös
luentojen heijastaminen valkokankaalle käy helpommin.
Ainoa haittapuoli on, että kupolissa ei tietenkään ole
lämmitystä, joten ilmojen viilentyessä luennot siirtyvät
lämpimään kerhohuoneeseen.

TORNILLE TULI UUSI KAUKOPUTKI
Lokakuun 16. päivä tähtitornin kalustoon saatiin vahvistusta, kun
paikalle kannettiin cassegrain tyyppinen peilikaukoputki. Sen pääpeilin
halkaisija on kunnioitettavat 200 mm. Paikallaolijat antoivat tulijalle
nimen Marika II. Nimellä kunnioitetaan yhdistyksen perinteitä ja
aikaisemmin syksyllä purettua putkea.

SYYSKOKOUKSEN ANTIA
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 25 vuotiaan
yhdistyksen kunniaksi marraskuun 25. päivä. Kokouksessa valittiin
puheenjohtajaksi vuodelle 2013 Tommi Kyyriäinen. Hallitukseen
valittiin Jari Heikkinen, Pekka Härkönen, Kalevi Sorsa ja Juho Pinola.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Toivo Rönkkö ja
varatoiminnantarkastajaksi Jouko Launonen.
Vuoden 2013 teemaksi valittiin Edmund Halley. Teeman ympärillä
tutustutaan lähemmin komeettoihin. Jäsenmaksun suuruudeksi
sovittiin 16 euroa.

AVOIMET OVET TILAISUUS
Perinteinen avointen ovien ilta järjestettiin marraskuun 27. päivän
tiistaina. Pitkään jatkunut sateinen ja pilvinen säätyyppi muuttui juuri
sinä iltana. Iltaa kohden pakkanen kiristyi ja tähtitaivas alkoi näkyä. Se
houkutteli tornille lähes sata innostunutta vierailijaa. Ensimmäiset
tulivat puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua ja sen jälkeen hulinaa riitti
tuntikausiksi. Parhaimmillaan tornin kapeilla käytävillä kiemurteli
jonoja sisään ja ulos, ja kerhohuoneeseen ja kupoliin.
Planeetan uusittu taktiikka käyttää useampaa kaukoputkea yhtä aikaa
osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Pilvien kaikottua tähtäimessä olivat
Kuu ja Jupiter.

Avoimet ovet tähtitornilla kiinnosti

Luentoja pidettiin syyskaudella kaikkiaan seitsemän.
Alkusyksyn vielä lämpiminä iltoina luentoja pidettiin kupolin alla.
Säiden viilentyessä siirryttiin kerhohuoneen lämpöön.

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

