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Tämän ”esitelmän” idea ?

� Tarkoitus ei ole, että
allekirjoittanut ker-
too mitä tehdä, vaan 
että ME yhdessä
pohdimme asoita.

� Tämän on tarkoitus 
olla interaktiivinen
esitys jossa kaikki 
osallistujat ovat 
akttiivisesti mukana.

� Sisällysluettelo on 
vain suuntaa-antava
ja siitä voidaan, tai 
siis pitää, poiketa 
jotta saamme yh-
dessä jotakin uutta 
ja hienoa aikaan.



Sisältö

� Mikä on tilanne juuri nyt ?
� Ad Astra, Komeetan pyrstö, Valkoinen 

kääpiö, Kassiopeja, Radiantti, Tähtiharras-
tustietoa, ....

� Mikä on tilanne tulevaisuudessa ?
� Miten jäsenlehdet pysyvät hengissä inter-

net –aikana ja onko niille enää tarvetta?

� Artikkeleiden vaihto pelastuksena ?
� Miksi tehdä kaikki ”yksin”, kun on muitakin 

joilla on samat päämäärät.



Sisältö

� Olisiko ”artikkelipankki” ratkaisu lehtien 
artikkelipulaan ?

� Ursa Minor ja yhdistyksien jäsenlehdet

� Voisiko UMi:n juttuja julkaista jäsenlehdis-
sä ja/tai jäsenlehtien juttuja UMi:ssa ?

� Mistä kirjoittajat ?

� Kuinka saada uusia kirjoittajia?

� Hyödynnetäänkö muita lehtiä ja niiden 
artikkeleita (mm. Avaruusluotain (SATS)) ?



Jäsenlehtien nykytilanne 



Jäsenlehtien nykytilanne

� Missä mennään ? Jokainen voi kertoa 
oman tilanteensa.

� Kuinka tasaista lehden julkaisu on ?

� Miten vuosi 2006 meni ja mitenkä on 
tarkoitus kehittyä vuonna 2007 ?

� Yleinen lehden tilanne.



Mikä tilanne tulevaisuudessa ?

� Miten lehdet pysyvät hengissä ja onko 
niille tarvetta nykymaailmassa?

� Siirrytäänkö kokonaan internet –tiedottami-
seen ja/tai uutisointiin ?

� Onko paperimedia tärkeä yhdistyksille jat-
kossa ? Mitä etuja ja/tai haittoja ?

� Miten parannetaan laatua sekä ulkoasussa 
että sisällössä ? Onko sille edes tarvetta ?



Mikä tilanne tulevaisuudessa ?

� Onko tarvetta järjestää koulutusta tms. 
jäsenlehden teosta ?

� Jäsenet odottavat koko ajan parempaa laatua. 
Pitääkö tähän vastata ? Jos kyllä niin miten ?

� Kuinka tekniikka voi tuoda lisää parannuk-
sia lehden tekoon tulevaisuudessa ?

� Millaista tekniikkaa ? Siirrytäänkö Wordista 
taitto-ohjelmiin ja löytyykö parempia taitto-oh-
jelmia ilmaiseksi tai halvalla ?

� Kommentteja ?



Artikkeleiden vaihto pelastus ?

� Lehtien suurin ongelma = ei ole tar-
peeksi julkaistavia artikkeleita.

� Onko artikkeleiden vaihto pelastus ?

� Artikkelipankki ?

� Mitä vaaditaan artikkelilta jotta se kel-
paa ”vaihtoon” ?

� Ei-yhdistys-keskeisiä

� Yleistajuisia, harrastajalähtökohtaisia, täh-
titiedeartikkeleita.



Artikkeleiden vaihto pelastus ?

� Juttuja suomalaisesta harrastuksesta suo-
malaisille,

� Tai ulkomaisesta harrastamisesta jostakin 
suomalaisesta näkökulmasta

� Ei-T&A-tyyppisiä –artikkeleita

� Jäsenlehtien tarkoitus palvella jäseniä jäsenten 
tarpeista ja toiveista riippuen, ei toimia ”mini 
T&A:na”.

� Mitä muuta ? Kommentteja.



Ursa, UMi ja jäsenlehdet

� UMi:a on uudistettua. Voisiko UMi:a 
hyödyntää jäsenlehtien kohdalla ?

� Osana artikkeleiden vaihtoa

� Jäsenlehtien juttuja julkaistaan UMi:ssa ?

� Millä lailla UMi:a on hyödynnetty ?

� Onko kukaan taho ”käyttänyt hyväkseen”
jo UMi:a ? Jos on niin miten ja jos ei, niin 
miksi ei ?

� Kommentteja tai ideoita ?



Se ikuinen pulma - kirjoittajat

� Ehdottomasti suurin ongelma on kirjoit-
tajien haaliminen.

� Kuinka onnistuttu ?

� Millä keinoin ja millä ”täkyillä” saatu kirjoit-
tajat ?

� Onko hallitus vastuussa koko lehden teosta ? 

� Altairilla nuorison käsissä. Kokemuksia ?

� Kuinka motivoida vanhoja kirjoittajia ?

� Keinoja uusien hankkimiseksi.



Se ikuinen pulma - kirjoittajat

� Entäs muut Suomen lehdet ?

� SATS:n Avaruusluotaimen kanssa mahdol-
lisesti yhteistyötä

� Molemmat hyötyvät. Miksi ei siis kartoitettaisi 
mahdollisuuksia

� Ainakin Avaruusluotain ⇒ jäsenlehdet mahdollista.

� Saisiko muiden lehtien kirjoittajista edes 
satunnaisia artikkeleiden kirjoittajia ?

� Ideoita ja/tai kommentteja ?



Vapaa sana – Ideat kehiin !!!

� Jäikö jotakin uupumaan ? Ehdotuksia ? 
Sydäntä painavaia ajatuksia ? Nyt kaikki 
aivot toimimaan !!!!

� Keskustelua voi jatkaa seminaarin jäl-
keen Ursan kerho –listalla

kerho-l@ursa.fi


