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Ursan Artjärven uudella kuvauslaitteistolla otettu ensimmäinen kuva. 
Kohteena M81. 

Kuvaaja: Lauri Kangas, kuvadatan jälkikäsittely Samuli Vuorinen. 
 

Laitteisto: Alluna 16" f/8 RC, Paramount ME ja SBIG STL-1001. 
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UrSalossa tapahtuu 
 

Viime talven ja kuluvan kevään havainto-olosuhteet ovat olleet varsin poikkeukselliset 
monessakin mielessä. Alkutalvi oli tilastojen mukaan pilvisin viiteenkymmeneen vuoteen. 
Tämän voi omien havaintojenkin perusteella uskoa, sillä juuri kukaan ei muista talvea, 
jolloin olisi ollut auringottomia umpipilvisiä päiviä kolme kuukautta yhteen kyytiin. Toisaalta 
tälle keväälle osui selkeä jakso, jonka aikana oli useita peräkkäisiä tähtikirkkaita öitä. 
 
Tähtinäytännöissämme tämä johti alkutalven monen näytännön peruuntumiseen huonon 
sään vuoksi. Keväällä sen sijaan kahteenkin näytäntöön osui aivan unelmakeli ja se näkyi 
myös yleisöennätyksinä. Maaliskuun 17. päivän  ilta oli todella hieno.  Silloin näytimme 
tähtitornillamme kuuta, Jupiteria kuineen ja juuri horisontin ylle noussutta komeetta C/2011 
L4 PanSTARSS:a. Illan kruunasi lähes puolitaivasta peittäneet revontulet, jotka aiheutti 
pari päivää aiemmin auringosta lähtenyt koronan hiukkaspurkaus. Näistä on useita kuvia 
webbisivullamme ja lisää kuvia eri puolelta Suomea on nähtävissä www.taivaanvahti.fi 
sivustolla. Ajanlaskussa siirryttiin normaaliajasta jälleen kesäaikaan ja niinpä UrSalon 
järjestämät tähtinäytännötkin siirtyivät kesätauolle.  Seuraava varsinainen 
tähtinäytäntömme on 27. lokakuuta kun siirrymme jälleen normaaliaikaan. 
 
Kuluneen talvikauden aikana suurin yleisötapahtumamme oli Tuorlan observatorion ja 
Salon kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestämämme TÄHTITIEDE KAUTTA 
AIKAIN - tähtitiedettä kivikaudesta kuulentoihin kurssi. Kurssi pohjautui vuonna 1998 
Tieto-Finlandialla palkittuun dos. Hannu Karttusen kirjaan ”Vanhin tiede”, jonka kurssin 
osallistujat saivat ostaa Ursan jäsenhintaan. Kurssille osallistui noin 70 opiskelijaa, jotka 
saapuivat syksyn aikana uskollisesti jokaisena maanantaina Moision koulun auditorioon 
kuuntelemaan ja keskustelemaan tähtitieteen historiasta. Huippusuosituille tähtitieteen 
kursseille on suunnitteilla myös jatkoa ensi syksylle. Tästä kerromme enemmän sitten 
syksyn lehdessämme. 
 
Keväällä toukokuun alussa on vielä UrSalon perinteinen luontoretki, joka tällä kertaa 
suuntautuu Koskelle. Perinteisesti paistamme retkellämme lettuja ja makkaraa ja 
seuraamme ympäröivän luonnon keväisiä tapahtumia.  
 
Lehtemme oli pitkään nimetön ja niinpä hallitus päätti ratkaista asian antamalla nimeksi 
UrSanomat. Tämä kuvaa hyvin ytimekkäästi lehden tehtävää UrSalon äänitorvena. 
 
UrSalon toiminnassa painopiste siirtyy jälleen perinteisen luontoretkemme jälkeen Kevolan 
observatorion kunnostukseen. Hanketta on jatkettu vuodella ja tämän kesän ja tulevan 
syksyn ohjelmassa on zeniittitornin kuvun kasaus.  Kupua on rakennettu Turun ammatti -
instituutin oppilastyönä pitkin talvea ja sen odotetaan valmistuvan kesään mennessä 
kasauskuntoon. Kunnostustalkoiden tarkemmasta aikataulusta ja ohjelmasta tiedotamme 
jäsentiedotteillamme ja webbisivuillamme. 
 
Viime kesänä UrSalo järjesti valtakunnallisen tähtiharrastajien Cygnus- tapaamisen  
Naarilan leirikeskuksessa Salossa yhteistyössä Turun Ursan ja Ursan kanssa. Tänä 
vuonna olemme osallistujan roolissa Cygnus tapahtumassa,  joka järjestetään 25.7.- 28.7. 
leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdin Ojakkalassa. 
 
 

Nähdään UrSalon tilaisuuksissa, Pekka 


