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TAPAHTUMAKALENTERI 
 
Kartat tapahtumien paikoista ovat Kirkkonummen Komee-
tan kotisivun kohdassa Ajankohtaista osoitteessa: 
http://www.ursa.fi/yhd/komeetta/ajankohtaista.html 
 

 

Esitelmät 
Esitelmät ovat vanhaan tapaan Kirkkonummella Kirkkohar-
jun koulun auditoriossa. Se on koulukeskuksen kaakkoisessa 
ulkokulmassa parisataa metriä rautatieasemalta pohjoiseen 
Asematien ja Koulupolun risteyksessä. Vastapäätä on Kirk-
konummen poliisiasema ja kunnantalo. Esitelmiin on vapaa 
pääsy. Esitelmien yhteydessä voi ostaa Ursan kirjoja. 
 
Esitelmäpäivät tiistaisin tai keskiviikkoisin klo 18.30: 
 
9.12. (ti) Harri Haukka:  

Rosetta-luotain laskeutuu komeetalle 
13.1. (ti ) 
 

Hannu Määttänen:  
Miksi Neuvostoliitto hävisi kilpailun kuulen-
noista 1969 

10.2. (ti) FT Matti Savelainen:  
Planck-satelliitin tulokset 2014  

11.3. (ke)  
8.4. (ke)  
5.5. (ti)  
 
Yksi esitelmä lukukaudessa järjestetään yhdessä Kirk-
konummen Kansalaisopiston kanssa. 
 

 

Kevätkokous 
Komeetan kevätkokous järjestetään keskiviikkona 11.3.2015 
klo 18.30 alkavan esitelmätilaisuuden jälkeen Kirkkonum-
men koulukeskuksen auditoriossa. Kokouksessa hyväksy-
tään mm. yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös. 
 

 

Kerhot 
Komeetan kerho kokoontuu läpi vuoden maanantaisin klo 
18-20 Komeetan kerhohuoneessa Volsin entisellä koululla 
Volskotia vastapäätä.  
 
Katso Komeetan sivulta  
http://www.ursa.fi/extra/kalenteri/lista.php4?jarjestaja=Kirk
konummen%20komeetta 
 
Lastenkerho kokoontuu joka toinen tiistai Mäkituvalla, Ku-
ninkaantie 5-7 A, vain muutama sata metriä Kirkkonummen 
torilta länteen. Kerhon kokoontumispäivät kevätkaudella 
2015 ovat: 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 14.4. ja 28.4. Kerho 
kokoontuu tiistaisin klo 18.30-20. 

 
 
 
 
 
 
 
Luonnontieteen kerho kokoontuu Markku af Heurlinin koto-
na noin joka toinen viikko. Markku asuu nykyään Heikki-
lässä osoitteessa Tolsanpolku 6 A 4. Tietoja kerhon kokoon-
tumisesta saa Markulta, puh. 2981479 tai 044-5625601. 
Tiedot kokoontumispäivistä lähetetään myös sähköpostitse. 
 

 

Kerhohuone 
Komeetta on vuokrannut Volsin koululta sen oikeassa etu-
kulmassa olevan huoneen. Koulu on vastapäätä Volskotia. 
Se on Kirkkonummen keskustasta 6 km luoteeseen pitkin 
Volsintietä. Huoneessa on takka, johon sytytetään tuli lähes 
aina maanantai-iltoina kerhon kokoontuessa. Takassa voi 
paistaa makkaraa. Kahvia ja/tai teetä ja keksejä tarjotaan. 
Kirjaston kirjat ja lehdet ovat hyvin esillä. Jäsenet voivat 
saada niitä kotilainaksi. 
 

 

Tähtinäytännöt sunnuntaisin ja maanantaisin 
Komeetan tähtitorni on Volsissa. Siinä on syrjään työnnettä-
vä katto, niin että havaittaessa koko taivas on näkyvissä. 
 
Tähtinäytännöt sunnuntaisin ja maanantaisin selkeällä säällä: 
 
19.10.-23.2. klo 19-21 
1.3.-23.3. klo 20-22 
29.3.-30.3. klo 21-22 
 

 

Muita tapahtumia 
 
Tieteen päivät 7.-11.1.2015 

Ks. www.tieteenpaivat.fi/fi 
 
Tieteen yönä 8.1. Helsingin observatorion näyttelyihin 
Tähtitorninmäellä on vapaa pääsy klo 15-21. Planetaari-
ossa on 20 min mittaisia esityksiä klo 15, 16, 17, 18, 19 
ja 20. Sään salliessa on tähtinäytöksiä klo 18 alkaen. Pil-
visellä säällä on opastettuja kierroksia torneihin. Klo 
17.15 Asko Palviainen luennoi almanakasta, klo 18.00 
Arto Luttinen luennoi meteoriiteista ja klo 19.00 Mikael 
Granvik luennoi lähiasteroideista. 

 

 

Tärkeät linkit 
 

Komeetan sivut:  www.ursa.fi/yhd/komeetta 
 

Tähdet ja avaruus -lehden uutissivut:  www.avaruus.fi 
 

Ursan havaintojärjestelmä:  www.taivaanvahti.fi/ 
 

Ursa sivut:  www.ursa.fi 
 
Zeniitti-verkkojulkaisu:  www.ursa.fi/blogi/zeniitti 


