Lakeuden Ursa ry.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004
Vaikka yhdistyksemme jäsenmäärä on pieni, kiitos myös heille, että he ovat jaksaneet vaikeissa
olosuhteissa pysyä mukana tukemassa yhdistyksemme niukkaa rahoitusta. Uusia harrastajia edelleen kaivattaisiin, sillä se toisi tervetullutta piristystä toimintaamme. Parasta toimintapolitiikkaa
on yleisen tietämystason lisääminen Etelä-Pohjanmaalla nykyaikaan kuuluvan tähtitieteen alalla.
Tämä koskee erityisesti alueemme kehityksestä vastaavia päättäjiä.

1 Säännöllinen toiminta
1. Jäsenillat
Jäseniltoja pidetään säännöllisesti pimeään vuoden aikaan (syyskaudella syys-marraskuu ja
kevätkaudella tammi-huhtikuu). Jäsenilloissa paikkakuntamme ja lähiseudun tähtiharrastajilla sekä yhdistyksen jäsenistöllä on mahdollisuus tutustua toisiinsa. Tutustumisen ohella
keskustellaan ajankohtaisista teemoista ja toiminnan kehittämisestä, tuodaan esille uusia toiminta-ideoita sekä opastetaan uusia ihmisiä tähtiharrastuksen pariin. Aloittelijoille annetaan
opastusta kaukoputken käytössä ja havaintojen teossa.
Jäseniltojen yhteydessä pidetään mahdollisuuksien mukaan tähtitieteeseen liittyviä esitelmiä,
katsotaan tähtitieteellisiä videoita, tutustutaan tähtikarttaohjelmiin sekä yhdistyksen käytössä olevaan tähtitieteen kirjallisuuteen, aikakauslehtiin, dioihin ja havaintovälineisiin. Jäsenillassa pyritään myös tarjoamaan kahvia ja jotain pientä naposteltavaa. Jäsenillat pidetään yhdistyksen toimitiloissa Björkenheimintie 12:sta eli Veitikan kiinteistössä Törnävän kaupunginosassa Seinäjoella.

2. Havaintoillat
Yhdistyksen jäsenille tarkoitettuja havaintoiltoja pyritään pitämään erityisesti pimeään vuoden aikaan säännöllisesti mm. Alajoen lintutornilla Ilmajoella, Ahonkylän Isovuorella tai
erikseen sovitussa paikassa sään salliessa. Havaintoiltoja pyritään järjestämään myös silloin
kun yhdistyksen jäsenet niitä haluavat. Havaintoilloissa yhdistyksen jäsenet kokoontuvat tekemään havaintoja erilaisista tähtitaivaan kohteista pääasiassa omilla havaintovälineillään
joko oman tai yhteisen havaintosuunnitelman mukaan. Havaintoilloissa voidaan myös vertailla, miten kohteet näkyvät erilaisilla kaukoputkilla.

3. Tähtinäytökset
Jäsenistön havaintoiltojen lisäksi järjestetään kaikille avoimia yleisönäytöksiä yleensä kerhoiltojen yhteydessä tai muuna erikseen sovittavana ajankohtana. Osa näytöksistä voidaan
järjestää myös maakunnassa ja tuoda näin yhdistyksen toimintaa esille. Yleisönäytösten lisäksi pidetään tähtinäytöksiä tilauksesta erilaisille ryhmille.

4. Harrastusjaostot
Yhdistyksen toimintaa pyritään kehittämään perustamalla harrastusjaostoja, joiden kautta
voidaan parhaiten hyödyntää yhdistyksen jäsenten erikoisosaaminen. Ensimmäisinä jaostoina perustetaan tietokonejaosto ja havaintojaosto. Tietokonejaosto keskittyy tietokoneen hyväksikäyttöön tähtiharrastuksessa, havaintojaosto puolestaan keskittyy nimensä mukaisesti
havaintoihin, niiden keräämiseen ja raportoimiseen. Myöhemmässä vaiheessa päätetään
muiden jaostojen perustamisesta tilanteen mukaan.
Jaostot valitsevat keskuudestaan vetäjän. Jaostot raportoivat toiminnastaan yhdistykselle jokaisen toimintavuoden alussa toimintakertomusta varten. Jaostot voivat myös kertoa toiminnastaan jäsenilloissa.

5. Luentotilaisuudet
Luentotilaisuuksia yleisölle järjestetään, jos sopivia aiheita ja luennoitsijoita on saatavilla.
Näistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

6. Valtakunnallinen tähtiharrastuspäivä
Yhdistys osallistuu syksyisin pidettävän Valtakunnallisen tähtiharrastuspäivän viettoon pitämällä toimitiloissaan avoimet ovet, jossa esitellään yhdistyksen toimintaa. Selkeällä säällä
pidetään tähtinäytös. Näiden lisäksi annetaan yhdistyksen toiminnasta kertova lehdistötiedote eri medioille.

7. Hallinto
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, joka kokoontuu tarpeen niin vaatiessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

8. Varainhankinta
Yhdistyksen tulot koostuvat pääosin jäsenmaksutuloista, joiden suuruuden päättää syyskokous. Yhdistyksemme toiminta ei kuitenkaan voi perustua pelkästään jäsenmaksutuloihin,
sillä toimintamme tarkoitus on yleisen sivistystason kohottaminen ja elämysten tuottaminen
kaikkien kansalaispiirien keskuudessa. Yhdistyksen perustoimintaan haetaan avustusta ainakin Seinäjoen kaupungin nuorisotoimelta ja sivistystoimelta mm. laitehankintoihin, luentotilaisuuksiin, jäsenlehtien julkaisuun ja opintomatkojen tekemiseen. Myös Etelä-Pohjanmaan
kulttuurirahastolta haetaan avustusta erilaisiin projekteihin.

9. Kokoukset
Sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous kevään aikana ja syyskokous syyskauden aikana. Tämän lisäksi voidaan pitää kokouksia myös tarpeen vaatiessa. Kokouksien yhteyteen
voidaan järjestää myös muuta toimintaa, kuten mm. tähtinäytöksiä.

10. Tiedotus
Pyrkimys olisi julkaista vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla jäsenlehti, joka jaetaan jäsenmaksujen perinnän yhteydessä. Tiedot kokouksista ja muusta toiminnasta julkaistaan ensisijaisesti paikallislehdissä (tärkeimpänä Etelä-Pohjanmaa -lehden seuratoimintapalsta). Kokouskutsut voidaan myös lähettää jäsenkirjeellä tai sähköpostilla.
Lakeuden Ursan toiminnasta tiedotetaan myös Internetissä yhdistyksen kotisivuilla, jotka
löytyvät osoitteesta: http://www.ursa.fi/yhd/lakeus/ sekä sähköisellä postituslistalla sjursal@ursa.fi. Samaa listaa voidaan myös käyttää keskusteluun tähtiharrastuksesta EteläPohjanmaan alueella.
Listalle pääsee mukaan lähettämällä osoitteeseen majordomo@ursa.fi viestin, jonka varsinaisessa tekstiosassa on teksti ”SUBSCRIBE sjursa-l” ja vastaamalla saapuvaan varmistusviestiin ohjeiden mukaan.
Itse listalle tarkoitetut viestit tulisi lähettää osoitteeseen sjursa-l@ursa.fi. Jokaisen jäsenen,
jolla on sähköpostiosoite, kannattaisi liittyä sähköpostilistalle.
Lakeuden Ursa pyrkii olemaan näkyvästi esillä myös paikallisissa tiedotusvälineissä mm.
julkaisemalla lehdistötiedotteita toimintaansa liittyen, antamalla tietoa taivaalla näkyvistä
erilaisista ilmiöistä jne.

11. Välitystoiminta
Lakeuden Ursa välittää tarvittaessa jäsenilleen edullisina yhteistilauksina lähinnä Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan kustantamia kirjoja ja lehtiä.

12. Jäsenhankinta
Lakeuden Ursan jäseneksi liittyäkseen ei tarvitse olla tähtiharrastaja, vaan jokainen tähtitieteestä kiinnostunut henkilö voi liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi liittyminen tapahtuu
joko vapaamuotoisella ilmoituksella sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä tai jäsenilmoittautumislomakkeella kotisivujen kautta. Jokainen jäsen pyrkii edesauttamaan uusien jäsenten hankkimisessa kertomalla yhdistyksen toiminnasta avoimesti. Yhdistyksen toimintaa pyritään tuomaan esille mm. Etelä-Pohjanmaa ja Ilkka-lehdissä vuosittain muutamalla harrastuksesta kertovalla artikkelilla, laittamalla yhdistyksen ilmoituksia julkisissa tiloissa oleville
ilmoitustauluille ja osallistumalla erilaisiin yleisötapahtumiin sekä osallistumalla syksyllä
Tähtiharrastuspäivän viettoon. Jäseniä kannustetaan liittymään myös valtakunnallisen Ursan
jäseniksi.

13. Kirjasto- ja lainaustoiminta
Yhdistyksemme omistuksessa on laaja kirjasto alan julkaisuja ja lehtiä. Lainaamme yhdistyksen jäsenille niitä sopimuksen mukaan. Halukkaat voivat ilmoittaa asiasta yhdistyksen hallituksen jäsenille. Luonnollisesti kirjasto on käytettävissä myös kerho- ja kokousiltoina. Tarvittavat käynnit yhdistyksemme tiloihin tulee sopia hallituksen jäsenien kanssa, joilla on käytössä avaimet.

2 Projektiluonteinen toiminta
1. Tähtipäivät 2004
Lakeuden Ursa järjestää yhdessä valtakunnallisen Ursan kanssa Tähtipäivät 2004 Seinäjoella
Törnävän ammattioppilaitoksella 16.–18.4.2003. Tapahtuma on pääasiassa suurelle yleisölle
suunnattu ilmainen harrastustapahtuma, jossa pyritään tuomaan esille tähtitieteen harrastusta ja siihen käytettäviä välineitä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Harrastusnäyttelyiden ja Ursan planetaarionäytösten lisäksi tähtipäivillä esitetään useita alan ammattilaisten
ja harrastajien pitämiä luentoja, joihin yleisöllä on myös vapaa pääsy.

2. Retket
Yhdistys pyrkii järjestämään ajoittain kaikille jäsenille ja muille kiinnostuneille retkiä alan
observatorioihin ja tutkimuslaitoksiin. Pääsääntöisesti jokainen retkelle osallistuja maksaa
oman osuutensa matkakuluista kokonaan itse, joten retkelle osallistujia tarvitaan aina ”kriittinen” määrä, että retki toteutuisi. Mahdollisuuksien mukaan osa retkien kustannuksista pyritään kuitenkin saamaan avustuksina esim. Seinäjoen kaupungin nuorisotoimelta tai muilla
tavoin. Parin lähimmän vuoden aikana on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa tutustumisretki
Ursan Artjärven observatorioon. Retken toteutus tapahtuisi havaintokaudella, jolloin yhdistyksemme jäsenet voisivat käyttää observatorion laitteita omiin havaintoihinsa.

3. Pohjanmaan tähtitapaaminen
Ideoidaan ja toteutetaan yhteistyönä Evijärven Taivastelijoiden ja Suomenselän Pegasuksen
kanssa maakunnan tähtiharrastusyhdistysten yhteinen harrastustapaaminen, jonka nimenä
voisi olla Pohjanmaan tähtitapaaminen (tai englanniksi Bothnia Star Party).

4. Valosaaste-ilta
Lakeuden Ursa pyrkii tuomaan esiin valosaasteen haittavaikutuksia yhdessä EteläPohjanmaan muiden tähtiharrastusyhdistysten (Evijärven Taivastelijoiden ja Suomenselän
Pegasuksen) kanssa viettämällä marraskuun alkupuolella Valosaaste-iltaa. Valosaasteeton ilta
on Valtakunnallisen tähtiharrastuspäivän kaltainen tapahtuma avoimine ovineen ja mediatapahtumineen. Tapahtuma olisi alkuun maakunnallinen, mutta mahdollisuuksien mukaan pyritään tekemään tapahtumasta valtakunnallinen tähtiharrastustapahtuma.

5. Osallistuminen erilaisiin yleisötapahtumiin
Yhdistys pyrkii osallistumaan sopivalla toimintaryhmällä erilaisiin maakunnan tapahtumiin
esittelemällä toimintaansa ja pitämällä tähti- tai aurinkonäytöksiä niiden yhteydessä. Tällaisia tapahtumia voisivat olla mm. joulukadun avajaiset, markkinat, messut jne.

6. Osallistuminen tähtiharrastustapahtumiin
Yhdistys pyrkii osallistumaan sopivalla ryhmällä erilaisiin valtakunnallisiin tähtiharrastustapahtumiin (esim. Laitepäivät, Tähtipäivät, Cygnus-kesätapahtuma, DS-tapaaminen). Myös
yksityiset jäsenet voivat edustaa yhdistystä tähtiharrastustapahtumissa ja esim. tehdä jonkinlaisen raportin tapahtumasta (esimerkkiä voi hakea kotisivuiltamme).

7. Tähtitornihanke
Lakeuden Ursalla on ollut tähtitornihanke vireillä Ilmajoelle Ahonkylän Isovuorelle. Hanke
on tarkoitus toteuttaa yhdessä Ahonkylän kyläseuran kanssa.
Tilanne on tällä hetkellä se, että Ilmajoen kunta on periaatteessa suhtautunut myönteisesti
hankkeeseen, mutta sillä ehdolla, että Seinäjoki osallistuu kuntaosuuden rahoitukseen puoliksi. Seinäjoki ei kuitenkaan ole ottanut kuntaosuuteen osallistumistaan käsittelyyn, mistä
johtuen tähtitornihanke Isovuorelle on ollut pysähdyksissä pari vuotta.
Sen sijaan, että Seinäjoen kaupungin päättäjät olisivat tehneet päätöksen kuntaosuuteen osallistumisesta, he ovat ehdotelleet kaikenlaisia huonoja rakennuspaikkoja Seinäjoen kaupungin
rajojen sisäpuolelta, koska eivät halua osallistua toisen kunnan alueella tapahtuvaan hankkeeseen.
Korostettakoon erityisesti sitä seikkaa, että tähtitornin rakennuspaikan etsintä kuuluu nimenomaan tähtitieteelliselle yhdistykselle, jossa on tähän vaadittava asiantuntemus. Tätä
asiantuntemusta ei pysty korvaamaan minkään valtakunnan insinöörintutkinto ellei ole hajuakaan tähtitieteestä ja siihen liittyvistä havaintomenetelmistä.
Koska tontin saati yhdistykselle on kytketty rahoitukseen, ei minkäänlaisia töitä tontilla ole
voitu tehdä. Koska Lakeuden Ursalla ei ole aikaa alkaa odottamaan mahdollisia kymmenien
vuosien kuluttua tapahtuvia kuntaliitoksia, yhdistys pyrkii tulevan vuoden aikana aluksi
saamaan Isovuoren tontti yhdistykselle ilman rahoituskytkentöjä.
Tontin saamisen jälkeen katsotaan, onko rahoitus isoa tähtitornia varten järjestettävissä vai
aloitetaanko tontilla ensin pienemmän tähtitornin rakentaminen lahjoituksina saatavalla rakennusmateriaalilla, jolla harrastustoiminta saataisiin alkuun. Isompi tähtitorni voidaan rakentaa myöhemminkin tulevaisuudessa.

