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Hyvät Etelä-Karjalan Novan jäsenet 
Uusi toimintavuosi käynnistettiin tammikuussa perinteiseen tapaan vuosikokouksella, jossa valittiin 
henkilöt eri tehtäviin sekä päätettiin mm. jäsenmaksuista. Tällä hetkellä erilaisten tapahtuma- ja 
kokoontumisrajoitusten purkamiset mahdollistavat käytännössä melko normaalin yhdistystoiminnan. 

Kerhokokoontumiset ja katseluillat 
Kevään loput kerhokokoontumiset pidetään edelleen hybridimallilla eli kokoonnumme 5.3., 2.4. ja 7.5. klo 
13 alkaen maakuntakirjaston Heili-salissa ja Google Meet-palvelussa. Kokouslinkit ilmoitetaan tuttuun 
tapaan nova-l-sähköpostilistalla. Toukokuun kerho toteutetaan todennäköisesti ainakin osittain jollain 
muulla tavalla kirjaston remontin alkaessa. 

Nova järjestää pitkin kevättä tähtitaivaan katseluiltoja sään salliessa ainakin maanantaisin Lappeenrannan 
lentokentän keskustan puoleisen päädyn parkkipaikan alueella iltahämärän aikaan. Kevät etenee nyt 
nopeasti, joten aloitusaika siirtyy sen mukaan. Hiihtosesonki ja lumitilanne vaikuttavat täsmälliseen 
kokoontumispaikkaan. Katseluillan toteutuessa siitä ilmoitetaan nova-l-listalla. Katsellaan kiikareilla ja 
kaukoputkilla näkyvissä olevia kohteita, sekä autetaan tähtitaivaan opettelussa ja kohteiden 
tunnistamisessa. Yritämme myös järjestää kaupunkiolosuhteita huomattavasti pimeämmässä paikassa 
Konnunsuon lintutornilla havaintoillan hyvien olosuhteisen salliessa. 

Tukea harrastuksen aloittamiseen 
Yhdistyksen lainattavia kaukoputkia voi ja kannattaa edelleen lainata. Tarvittaessa annetaan opastusta 
laitteiden käyttöön. Kuten syksyn jäsenkirjeessä ilmoitettiin, Kai Hämäläinen ja Martti Muinonen auttavat 
mielellään kaikenlaisissa harrastukseen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit tiedustella laitteiden 
laina-asiaa ja mitä tahansa muuta yhdistystoimintaan liittyvää hallitukselta osoitteesta eknova@ursa.fi 
 
Sähköpostilista uudistuu 
Yhdistyksen pitkään käyttämä ja Ursan tarjoama edellä mainittu sähköpostilista uudistuu siten, että se 
muutetaan Google Groupiksi (ryhmäksi), jota Ursa edelleen hallinnoi. Listan käyttö ei käytännössä muutu 
eikä käyttäjien tarvitse tehdä mitään. Lisätietoa jaetaan listalla. Muutos koskee kaikkia Ursan 
sähköpostlistoja eli eri harrastusryhmien, yhdistysten ja tiedottamisen listoja. 

Jäsenmaksut 2022 
Vuosikokouksessa päätettiin säilyttää Novan jäsenmaksut ennallaan. Aikuis- ja perhejäsenyyden maksu on 
15 € ja nuorisojäsenen maksu on 10 €. Suorita maksu alla olevilla tiedoilla. Jos maksat toisen henkilön 
puolesta, laita ko. henkilön eli jäsenen nimi viestikenttään. 

MAKSUOHJE: 
Saajan nimi: Etelä-Karjalan Nova ry. 
Saajan tilinumero: Etelä-Karjalan Osuuspankki FI 88 5620 0920 6650 06 
Viesti saajalle: JM2022 
Summa: 15 € (aikuiset ja perheet) tai 10 € (alle 18-vuotiaat) Eräpäivä: 31.5.2022 


