Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
URSAN HAVAINTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011
Liite toimintakertomukseen

Yleistä
Havaintokeskuksen pääteemana oli Yhteisöllisyyden vuosi, jota oli tarkoitus toteuttaa yhteisillä havaintoja valokuvaustapahtumilla. Jäsenille ja yleisölle järjestettiin runsaasti erilaisia tapahtumia toimintavuoden
aikana. Valokuvaustapahtumia ei toteutettu tarkoitukseen sopivien laitteiden puutteesta johtuen, minkä
vuoksi käynnistettiin hanke, jossa keskuksen laitteistoa monipuolistetaan edelleen hankkimalla laadukas
valokuvausteleskooppi varustettuna tarkalla jalustalla. Investointeihin saatiin tukea EU:n Leader –
rahastosta, jonka avulla hankkeen kokonaiskustannuksista jää yhdistyksen osuudeksi n. 25 %.
Hankkeen avulla keskuksen monipuolisuus ja laitteisto tulevat olemaan harrastajatasolla huippuluokkaa
koko Euroopan mittakaavassa. Valmistelevat toimenpiteet käynnistettiin toimintavuoden aikana ja
toteutus jatkuu tulevan toimintavuoden syksyyn.

Toiminta
Keskuksessa järjestettiin yleisölle yli 20 näytöstä ja esittelyä, joiden avulla saimme myös uusia jäseniä.
Jäsenistölle suunnattuja tapahtumia oli runsaasti ja vuosittain toistuvien tapahtumien määrä on kasvussa.
Keskuksessa on kirjattu toimintavuoden aikana yli 800 henkilökäyntiä. Uuden hankkeen johdosta
jäsenille ei järjestetty laitekoulutuksia. Orimattilan kaupunkiin liittymisen johdosta on kaupungin kanssa
tehty yhteistyötä vierailukäyntien muodossa, jotka ovat saaneet hyvän vastaanoton ja yhteistyötä
syvennetään edelleen. Kaikkiin saapuneisiin jäsen-, vierailu- ja esittelypyyntöihin on vastattu nopealla
aikataululla ja löydetty molempia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Yhteistyö yhdistyksen hallituksen ja
toimiston kanssa on toiminut kitkatta.

Ylläpito
Rakennuksia ja olemassa olevia laitteita on ylläpidetty menestyksekkäästi talkoissa ja tapahtumissa, eikä
niissä ole esiintynyt häiriöitä ja rikkoontumisia, jotka olisivat estäneet niiden käytön. Rakennukset ja
ulkoalueet ovat säilyneet hyvässä kunnossa runsaasta käytöstä huolimatta.

Kehitys
Keskuksen ylläpitoon ja kehitykseen sitoutunut aktiiviryhmä on päivittänyt tietotekniikka- ja
viihdelaitteita vastaamaan muuttuvia tarpeita. Laitteistot ovat saatu lahjoituksina aktiiviryhmän omien
kontaktien avulla, eivätkä ne ole sitoneet yhdistystä uusiin yhteistyömuotoihin. Jaostojen kanssa on tehty
yhteistyötä ja annettu tukea erilaisiin tapahtumiin ja uusiin järjestelmiin, jotka on heidän toimestaan saatu
aluille. Astrofox-teleskoopin toimintaa myös valokuvauskäyttöön on edelleen kehitetty ja saatu hyviä
tuloksia. Toiminta ei ole estänyt laitteen visuaalikäyttöä.

Näkyvyys ja tunnettavuus
Media on havainnut keskuksen toiminnan laajuuden ja tiedustelut ilmakehän ja avaruuden ilmiöistä ovat
jatkuvassa kasvussa. Palvelu on edellyttänyt vastuuhenkilöiltä laajaa tieto-taitoa ja palvelualttiutta. Uuden
hankkeen myötä keskuksen tunnettavuus kasvaa edelleen ja on arvokas osa Ursan toimintaa.
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