








Numero 1/1976,26.1.

Edellisessä kiertokirjeessä oli yhdistysten vastauksia yhteistoi

mintakyselyyn.Sen jälkeen tulivat vielä vastaukset Lahdesta,Lohjalta 

ja Oulusta,joten vastaukset puuttuvat vielä Karjaalta ja Porista.Myös 

Lahden,Lohjan Ja Oulun yhdistykset suhtautuvat positiivisesti yhteis

toimintaan.Näiden vastauksia ei kuitenkaan enää selosteta yksityiskoh

taisemmin,koska niissä ei tullut esille mitään uutta.Mainittakoon,ettL 

Lohjan Ursa esitti kiertokirjeen lähettämistä joka kol.mas kuukausi. 

Monien yhdistyst en toivomuksena on ollut se ,että kiertokirjeessä 

annettaisiin tietoa uusista komeetoista,novista yms.Tämä tuleekin to

teutumaan tarpeen mukaan.Sellaisia uutisia,jotka ehtivät Tähtiaikaan 

ei tietenkään julkaista. 

Esi telmien ja esi telmöi tsijöiden vaihto on alkanut pikku hiljaa tc•i

, mia yhdistysten välillä.Valitettavasti esitelmöitsijöitä on vain vähär. 

äytettävissä.Olisi toivottavaa,että kaikki yhdistykset käyttäisivät 

hyväkseen niitä esitelmiä,joita on tarjolla(ks. edell. kiertokirje). 

Jos jollakin on pidettäväksi kelpaava esitelmä,voi siitä ilmoittB� tä

män kiertokirjeen toimittajalle. 
Tähtitieteellinen yhdistys URSA ry pyytää paikallisilta tähtihar-

rastusyhdistyksiltä jäsenluetteloita,joissa on jäsenten osoitteet.URSA 

saattaa lähettää si tten saamiinsa osoi tteisiin Tähtiaika-lehden n·ly

tenumeroi ta. 

Ek��r�i� �u�itt!ill�.Ursalaisten kesken on ollut puhetta eks

kursiosta Venäjälle Pulkovan ja Leningradin observatorioihin.Matkan 

pituus tulisi olemaan 2-3 vrk (viikonloppu) ja se tehtäisiin linja

autolla Imatran kautta.Matkan ajankohdaksi on kaavailtu alustavasti 

,yyskuuta(lähinnä sen loppupuolta).Jos matkalle ilmoittautuu 2?-40 h�a-

kilöä, se tullee maksamaan noin 300 markkaa(matka ,m_aj oi.-tus Ja ruokn). 

,1 
'

On suunniteltu,että jokaisesta paikallisesta tähtiharrastusyhdistyksEst�, 

josta on lähtijöitä,yksi henkilö (mieluiten kiertokirjeen saaja) oliFi 

ns. yhteysmies,jolle paikallisen yhdistyksen jäsenet alustavasti voiFivat 

ilmoittautua.Yhteysmies hoitaisi sitten ilmoittautumiset edelleen kier

tokirjeen toimittajalle.Jos ilmoittautumisia tulee eri puolilta Suome�, 

kokoontuvat kaikki ryhmät ensin lmatralle.Alustavat,ei-sitovat,ilmoittau

tumiset tulee suori ttaa maaliskutm. loppuun mennessä •. 

Pikkuplaneetta Jtm.o(numero 3) pei ttää 11.3.1976 tä.fuleni SA01 1H341C.. 

Junon magp.itudi on silloin e,9 ja peittyvän tähden 7,6.Peitto tapaht�1 

klo 2.,14 Suomen aikaa.Peitto näkyy alustavien tietojen. mukaan kapealla 

kaistalla Länsi-V€näjällä ja Itä-Suomessa(Imatra,Lappeenranta).Tarkerr

pia tietoja saa Kari Kailalta(puh:90/660225) 



IER'l1 0 .IRJE TAHTIHARRASTU YHIHSrr 1K lLLC 
umero 2/1976,11.5. 
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Ekc,lmrsioon Leningrad.in ja Pulkovan observatorioihin • oli to kolan 
alkmm mennessä ilmoi ttautun.ut n. 90 tähtiharraetaja . atk järj . tf•lyt 

ovat • o päässeet hyvä:in vauhtijn. 
1.atkan tarkkaa ajankohtaa ei ole vi lä lyöty lukkoon�mutta atka tu

lee tap'1.htumaan lokakuussa j'onain viikonloppuna( pe-su) ri mahdolli uu1 i 
o 1· :1-3 10,8-10.10,15-17.10,22-24 .. 10,ja 29-3 10 .. Lop l inen p"iv·
riippuu siitä,miten L ningrad.in ja Pulkovmi observ torioid. kan s so i-

. 

taan vier�ilusta.

:tr.a an hinnaksi tulee alustavien tietoj rm uka 261 arkkaA/hen ilö. 
Ifi.nta koostuu matkasta( 245:--), • isumin hankinnasta( 8:-) j seuruepassiin 

li�t isest (8:-). atk hintam1 aisältyy� 

-b .  simatka Lap -L d- a p en t

ajo1 tus Lenin adissa I-luo an otellissa 2-h g uone • ssa, joi""""a 

on kylpy j,a wc
-t·, �1.hoi o
- ·1, k 1: • rtoa • u a 

.1.. t-r!10·;.1.�a met o
t k ynni : 1 v p 

K c: a matkan påä.tarkoi tus on tutustua Lenin ulin ja 
0"1 

torioihi ,m tkaamme hoitava matkatoimisto ARE antanu1 lu 

l. ov· ob r -
i tel .. 

atkan oh • e an sellai eksi ,kuin meille on pa.rasta. atka. t hd .. n � app 
ran.� kautta,jonne jok&isen täytyy iis tulla omal s annu�sr 1 

p r kokoonnutaan sii perjantaina. o. upäi ··11· ra tati 
·a at tulenevat junalla Lappeenran: a ) atk tar a ph • 

e k sä un kuluessa. 

ATKOTOIMENPITEET 

1-

un. matkan tarkka päi vämäärä on eel vinnyt, ilmoi tetaan yhteyf'l1enki 10 • l 
tarkemmista jatkotoimenpiteistä. iiden ,jotka aikovat todella lå teä,tulee 

varmistaa ilmoittautumisensa VIlMEISTAAN l�.� m nnessäis jälkeen yhteys

henkilöt lähettäv .. t kiertokirje toimi t ajalle ilmoi ttautlllleiden nimet, 
o o·tteet,synt .. ajat ja ti ot kotikunnast sek' si·tä,ot�aak ko. h nkt ö

aa se ru pas in.

HUO � Ki rtokirje 
kuun ·st .

to· ittajan uusi osoite kesä
Pasi Laitm 

.. 



Matkatoimisto 0y Area 
Ryhmä.- ja erikoism.atkaosasto 

OHJEITA NEUVOSTOLIITTOOU TEHTÄVÄH RYHMÄ?I.ATK.t�i OSANCY.::TAJILLE 

V i is u m i n  hankintaa varten tarvittavat asiapaperit: 

A. Henkilökohtainen ulk.om.aanpassi

Jos osanottajalla on matkalla oma passi, on hänen toimitettava vimeistään 
21 vrk ennen matkan alkua matkanjärj�stäjä.lle 
- passinsa
- viisumianomuslomake huolelliaesti tiytettynä ja allckirjoit ttuna
- kolme selv ä ja keskenään ehdottomo.sti sruna.nlaista p ssivalok�vaa

B. Seuruepassi

Lapset 

Jos matkustaja osallistuu mahdollisesti he.nkittavaan seurµepass11n, on hänen 
viimeiattiän 21 vrk ennen matkan alku tojmitetto.v matkanj- j :1 ,·rue 
- virkatodistuo kirjoitettuna erityiselle passianomuslomo'.l:Jteell (tarvitt c

kahtena kappaleena, selostus alempana)
- viisumianomuslomake huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna
- yksi passivalokuva

Virkatodistus hankitaan oman seurakunnan kansliasta tai siviilirekisteritoiJ'llis
tosta. Sii�en on lisä.ksi har.t.kittava seuraavat merkinnät� 

1. Kotipaikkakunnan poliisiviranomo.isen est cttönyysla.u unto jokn i !'!'l.•l oll \
LO vr'k v nt'�mr:i matkalle lf;.ht!_,:täes�ii. Je� l.� .. .:�il:.: � 4 .�;:�\.., �:: :--::�,.:. .. 

gissä, ei esteettömyyslausuntoa tarvita (koska passi hanki't3.S.Il Hel3in3issu.).

2. 17 - alle 30 vuotiaat miehet: oman sotilaspiirin es�eettömyyslausunto.

3. Alle 20 vuotiaat naimattomat henkilöt: bolhoojan lu9a vir.atodistuksen
kä.ä.ntöpuolelle. Jos molemmat van.hemmat ?Vat bolhoojia, va.a.ditaan isän lupa.

4. Virka.todistuksen kää.ntöpuolella oleva.a.n kohtaan "hakijan tä:,rtettävä" on
merkittävä matkan påämäärä, ona.kätinen allekirjoitus ((etu- ja sukunimi),
päiväys, osoite sekä puhelinnum.ero, josta päiväsaik8.cf1 tavoittaa.

Jos henkilö on kirjoilla muualla kuin Helsingissä, on hänen hankittava virka
todistus kahtena kappaleena kaikkine edellä lueteltuine m rkir.töineen. 

Seuruepassiin osallistuvalla on ehdottomasti oltava matkalla muk a poliisivire.n
omeisten antama., hyväkuntoinen henkilöllisyystodistus, jofa ei matkan kestäessä 
saa olla kahta vu�tta vanhempi. Mikään muu todistus henkilöllisyydestä ei kelpa.a 

Henkilöllisyystodistuksen n'U!'\ero on merkittävä viisu::nianomusloma.k.�eeseen. 

Osanottajia kehotetaan tarkastuttamaan henkilöllisyystodistuksensa putevns 
poliisiviranomaisella. Matkatoimisto ei vastaa henkilöllisyystodistuksen puut
tumisen tai epätäydellisyyden aiheuttamasta matkan estymisestä tai muista hai
toista ta.i kuluista. 

Alle 16 vuotiaat lapset voivat matkustaa vanhempiensa ul.koma.anpassilla, jos 
heidät on siihen merkitty. Lapsesta on toimitettava matk �järjestäj-lle oma 
viisumianomuslomake sekä kaksi sama:nla.ista passivalokuvaa. La sella on ebdot
tomasti oltava matkalla mukana alle kak.si vuotta vanha henkilöllisyystodistus. 

SeuruepassilJ.a ma ku<>taviata lapsista toimitetaan S" t paperit kuin aikuisista. 
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	X-Tähtipäivät-Turku1981-ohjelma
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