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Hyvät Etelä-Karjalan Novan jäsenet 
 
Kesä alkaa vähitellen olla takana ainakin kalenterista katsoen ja ehkä vähän ilmoistakin. Moni on varmasti 
jo todennut tähtitaivaan ilmestyneen näkyville kesätauon jälkeen. On myös aika herätellä yhdistys ja 
yhdistysväki jälleen tähtiharrastuksen pariin. Vallitsevat poikkeukselliset olosuhteet jatkuvat ja vaikuttavat 
Novankin toimintaan, mutta sinnitellään eteenpäin ja odotellaan parempia aikoja. 

 
TÄHTIHARRASTUSPÄIVÄ 28.8. 
Elokuun viimeinen lauantai on paitsi Suomen luonnon päivä, myös valtakunnallinen tähtiharrastuspäivä, 
jolloin monet seurat käynnistelevät toimintaansa. Nova järjestää säävarauksella pienimuotoisen 
aurinkonäytöksen Lappeenrannan lentokentän itäisen eli Lavolankadun puoleisen päädyn parkkialueella klo 
13–14. Samalla voidaan vaihtaa harrastuskuulumisia. Koronatilanteesta johtuen kyse ei ole 
yleisötapahtumasta, vaan jäsenistölle suunnatusta pienimuotoisesta tilaisuudesta, jossa voidaan olla 
tarpeeksi väljästi. 
 
Olimme hallituksessa jo hiukan ehtineet suunnitella tähtiharrastuspäivään toisenlaistakin toteutusta, mutta 
Etelä-Karjalan epidemiatilanteen nopea heikentyminen muutti tilannetta kehnompaan suuntaan 
tapahtumien ja kokoontumisten kannalta. Yritetään uudestaan yhteistä havaintokauden aloitusiltaa ensi 
vuonna.  
 
KERHOKOKOONTUMISET 4.9. ALKAEN  
Ainakin syyskuun osalta pidämme kerhokokoontumisen hybridinä eli fyysinen kokoontuminen 
Lappeenrannan maakuntakirjaston Tarinasalissa ja etänä Google Meet-palvelussa. Käytämme isompaa 
kokoustilaa, jotta voimme pitää 1–2 metrin turvavälit sisätiloissa. Kulku akvaarion kohdalta portaat alas. 
Lokakuusta lähtien käytämme Heili-salia, joka on vastapäätä perinteistä kokoushuonettamme. Tähän saliin 
on varattu ajat ensi kevääseen saakka, mutta epidemiasta johtuen varmistamme kuukausikohtaisesti 
kerhon toteutustavan sekä verkko-osoitteen Novan sähköpostilistalla nova-l@ursa.fi Olethan mukana 
listalla toimivalla sähköpostiosoitteella? Kerhokokoontumiset ovat 4.9., 2.10., 13.11. ja 4.12. Aloitus 
perinteisesti klo 13. Yhdistykselle hankitaan ns. konferenssikaiutin parantamaan hybridikokousten 
kuuluvuutta ja äänenlaatua.  
 
MISSÄ HYVÄT HAVAINTOPAIKAT? 
Etsimme jälleen vastauksia tähän ikuisuuskysymykseen, joka myös elää ja muuttuu koko ajan erilaisten 
rakennushankkeiden ja valaisujen myötä. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämä Sarviniemi 
Taipalsaarella on jo aiemmin osoittautunut mainioksi havainto- ja retkipaikaksi. Myös keskusteluissa esiin 
noussut Konnunsuon lintutornin parkkipaikka voisi olla myös toimiva ratkaisu, mutta eri paikkoja olisi hyvä 
testata useissa eri olosuhteissa syyskosteuden ja pakkastalven aikaan. Hyviä paikkavinkkejä 
havaintokokemuksineen voitaneen jakaa sähköpostilistalla. Paikkoja voi miettiä myös käyttötarkoituksen 



mukaan. Yhdistystoiminnan kannalta hyvää paikkaa määrittelee pimeyden lisäksi hyvä saavutettavuus ja 
ylipäätään mahdollisuus käyttää paikkaa.  
 
LAINATTAVA KALUSTO 
Novan lainattavien kaukoputkien käyttöaste on ilahduttavasti ollut nousussa jo jonkin aikaa. Päivitämme 
kalustoluetteloa ajan tasalle. Luettelosta tiedotetaan myöhemmin sen valmistuttua. Laitteista voi koska 
tahansa kysellä hallitukselta ja opastusta käyttöön annetaan myös. 
 
JÄSENLEHTI VERKOSSA 
Kuten jo kesällä peräänkuulutimme, yhdistyksen jäsenlehti on viime aikoina kärsinyt juttupulasta. Rimaa 
juttujen tekemiseksi ei kannata nostaa turhan korkealle. Omia harrastusjuttuja, erilaisia valokuvaus- ja 
havaintokertomuksia sekä esimerkiksi laitekokeiluja luetaan mielellään. Verkkolehden WordPress-
julkaisualusta on teknisesti erittäin helppokäyttöinen. Opastusta tähänkin annetaan tarvittaessa. 
 
TUKEA TÄHTIHARRASTUKSEN ALOITTAMISEEN 
Koska emme tällä hetkellä järjestä tähtinäytäntöjen kaltaisia yleisötapahtumia, voimme yrittää järjestää 
opastusta ulkoilmassa esimerkiksi perhekohtaisesti tähtitaivaan ja kohteiden tunnistamisessa turvavälit 
huomioiden. Tällaista neuvontaa on kyselty jonkin verran. Martti Muinoseen ja Kai Hämäläiseen voi olla 
yhteydessä asian tiimoilta. Helpointa on lähettää sähköpostia hallitukselle eknova@ursa.fi  
 
 

Tähtikirkasta syksyä! 
Hallitus 

 

 


