Lahden Ursa ry vuosikertomus 2019
Lahden Ursa ry vuosi 2019 käynnistyi uuden hallituksen järjestäytymisen jälkeen
reippaasti otteella joka herätti hieman närkästystäkin jäsenistössä. Tähtitornin
kerhohuone siivottiin perusteellisesti ja tarpeetonta tavaraa vietiin kierrätykseen sekä
jäsenistölle heidän niin halutessaan. Uusi hallitus puuttui ensitöikseen tähtitornin
avaintenhallintaan tilanteen ollessa sellainen, ettei kaikkien avainten positiota voitu
varmistaa, lisäksi avain oli vapaasti kopioitavissa pikasuutari palvelussa. Avain
uudistus astui voimaan kesän kuluessa.
Näytöstoiminta jatkui kuun 1 keskiviikon ollessa edelleen yleisölle suunnattu näytös.
Näytös illat olivat hyvin vilkkaita ja joidenkin ruuhkaisten iltojen seurauksena
hallitus päätyi päivittämään tornin turvallisuus suunnitelmaa ja säännöstelemään
sisälle päästettävien määrää. Vastineeksi tälle pihalle varustettiin kevyttä kalustoa,
jolla yleisö saattoi havaita kohteita torniin pääsyä odoteltaessa. Catering palvelu
jatkui ja sai hyvän vastaanoton niin yleisö kun tilausnäytöksissäkin. Uusien
nettisivujen avautuessa yhdistyksen näkyvyys parani exponentaalisesti.
Puheenjohtajaa haastateltiin Hämeen radioon kaksi kertaa ja Radio voimalle kerran.
Kaikissa haastatteluissa keskusteltiin yhdistyksen toiminnasta ja taivaan
avaruuden/taivaan ilmiöistä. Lahden Retket yhteistyö toi myös hyvää näkyvyyttä ja
aloitti uudenlaisen esitelmä konseptin tähtitornin tarpeisiin. Myös esitys tavat
muuttuivat, isojen koululaisryhmien kohdalla esitelmä esitettiin koululla ja tornilla
koululaiset tutustuivat ja havaitsivat kelin niin salliessa, tähtitornin toimintaan ja
mahdollisuuksiin.
Näytöksiä/tilaisuuksia
Perheiden päivä 8-sali 11.5.19
Tilausnäytökset 20
Yleisö 1 kesk/kk
Tähtiharrastuviikko 8/19 x2
Lahden retket esitelmä Kärpäsen kirjasto monitoimitila+näytös tornilla x2
Lasten- ja nuorten harrastemessut 28.-30.9.2019
Olli Selinin revontuli-ilta Kärpäsen kirjaston monitoimitila 2.9.2019
Työhyvinvointi henkilöstö asiakkaat Kemppi oy ja Kuusakoski oy
Kesätauolle yhdistys laskeutui jo toukokuussa, kesän jälkeen syksyn näytöskauden
käynnisti Lasten-ja Nuorten harrastemessut Lahden Messukeskuksessa. Ensimmäinen
jäsenilta oli messuhallissa osaston pystyttäminen ja Helsingistä Ursalta lainatun
planetaarion pystyttäminen 28.8.2019 samalla se oli osa tähtiharrastusviikkoa. Messut
olivat yhdistykselle menestyksellinen spektaakkeli, pienoisplanetaariossa vieraili yli
1000 Lahtelaista 1-6 luokkalaista, muita messuvieraita ja osastojen väkeä. Pieni
ydinporukka ahkeroi messuilla aamusta iltaan 29.-30.8. Ja viimeisenä messupäivänä
purimme osaston ja jatkoimme normaalia toimintaa 31.8 aurinkonäytöksen ja
yönäytöksen merkeissä kansainvälisen tähtiharrastusviikon merkeissä.

Olli Selin piti Revontuli-illan Kärpäsen kirjastolla monitoimitilassa 2.9. Kaikissa
esitelmissä kiinnostunutta yleisöä on ollut paikalla toistakymmentä ja tornilla, usein
muita kun luennolla olijoita useitakymmeniä.
Jo 2018 suuniteltu kerhotoiminta alkoi lokakuussa 2019. Kerho oli kokeilu ja
kokoontui 3 kertaa loka-marras ja joulukuussa. Vanhemmilta saadun palautteen ja
lapsien kiinnostuksen rohkaisemana sekä erään vanhemman ansiosta joka työskenteli
Helsingin yliopiston Luma-keskuksessa, saimme yhteyden parempiin kerhotiloihin ja
suunnitelmat nopealla aikataululla johtivat siihen, että jos sopimus kerhotiloista
syntyy kerho käynnistyy viikottaisena helmikussa 2020. Rakensimme Lasten kanssa
aurinkokunnan pienoismallin ja se odottaa kirjaston varastossa ripustamista edelleen.
Loppusyksy ja alkutalvi vuorottelivat tilausasiakkaiden näytösten ja yleisönäytösten
tasaisena virtana. Lahden Ursa ry seinäkalenteri näki päivänvalon loppuvuodesta ja
kalentereja myytiin Lahdessa sekä Heinolassa ja tietenkin nettisivujen kautta melko
mukavasti. Joka tapauksessa kalentereista saatu voitto suuntautuu Meade projektiin,
jossa rikkinäinen jalusta korvattaisiin uudella mahdollisesti siirreltävällä jalustalla.
Jäsenkehitys on jatkunut yhdistyksessä suotuisana, myös kokoustilojen osalta
olemme saaneet pysyväisratkaisun, jossa perusfasiliteetit täyttyvät, eli WC ja
vesipiste on käytettävissä. Tähtitornin kerhotilan korvaavaa tilaa ei 2019 aikana
saavutettu, hyviä referenssejä oli saavutettavissa, mutta tilanteet niiden osalta eivät
langenneet meille suotuisasti. Kuusakoski oy tarjosi yhdistyksen käyttöön
valosaasteetonta havaintopaikkaa Heinolan Lakeassuolla sijaitsevan maisemoidun
teollisuus kaatopaikkavuoren huipulla sijaitsevasta havaintotasosta. Se on
käytettävissä yhdistyksen niin halutessa.
Vuosi 2019 oli Lahden Ursa ry:lle uuden nousun aikaa, yleisön tietoisuus
yhdistyksestä nousi, uusia yhdistykselle tärkeitä referenssejä avautui useita ja etenkin
lasten-ja nuorten saavutettavuus saatettiin uudelle tasolle, joka on yhdistykselle
elintärkeää. Kärjen osoittaminen yleisön palvelemiseen jäsenistön harrastus
sidoksena toimimisen lisäksi on osoittautunut hedelmälliseksi ja tätä tietä yhdistys
haluaa myös jatkaa tulevina vuosina.

