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Kulunut kausi oli Vaasan Andromeda ry:n 27. toimintavuosi. Vuosi 2016 oli jälleen erittäin hyvä
revontulivuosi. Revontulia on voitu havainnoida Vaasan seudulla useina ajanjaksoina sekä
kevään että syksyn aikana. Samoin mm. tulipallohavaintoja tehtiin Vaasassa maalis- ja
joulukuussa. Lukuisia muita mielenkiintoisia havaintoja tähtitaivaan ja ilmakehän ilmiöistä
yhdistyksemme jäsenet ovat julkaisseet mm. yhdistyksen facebooksivuilla sekä Taivaanvahtisivustolla.
Yhdistyksemme järjesti useita yleisönäytöksiä kevätkaudella tammi-helmikuussa sekä
syyskaudella syys-marraskuun välisenä aikana la-su iltaisin. Edellisvuosien tapaan säät
vaihtelivat yleisönäytöksissä ja näytöksiä jouduttiin myös perumaan pilvisen sään vuoksi. Sään
ollessa suosiollinen yleisönäytöksissä kävi runsaasti jäsenistöämme ja muita kiinnostuneita.
Toukokuun 9.päivä saimme seurata Meteoriihellä Merkuriuksen ylikulkua pilvettömässä ja lähes
kesäisessä säässä. Syyskausi Meteoriihellä käynnistyi kuun puolivarjon pimennyksellä 16.9.
Avointen ovien päivää vietettiin 17.9 todella loistavassa säässä. Vieraita illan aikana oli
ennätykselliset n. 1000 henkilöä. Illan kruunasi tuhansien kurkien lento yöksi saaristoon.
Andromeda esitteli tapahtumassa kaukoputkeaan ja observatoriota. Samoin oli mahdollista
tutustua Söderfjärdenin aurinkokunta-malliin. ”Kivitohtorin vastaanotolla” Satu Hietala Geologian
tutkimuskeskuksesta ja Kaj Höglund esittelivät kraatterikiviä ja arvioivat vieraiden tuomia näytteitä.
Yhdistyksellä oli myynnissä makkaraa ja mehua.
Kuluneen kauden aikana tähtinäytöksistä ovat ansiokkaasti vastanneet yhdistyksen aktiivit Hans
Lindén, Johan Wadström, Birger Finskas, Timo Alanko, Tommi Järvilehto, Mari Nordlund, Kaj
Höglund, Kai Koskinen, Jan Granlund ja Tero Revonmäki. Vaasan Andromedan laitteiston päivitys
on tullut mahdolliseksi monien rahastojen ja säätiöiden tuella viime vuosien aikana. Yhdistys
tähyää erikoisesti kouluryhmiin, jotka vierailevat observatoriossa osana heidän fysiikan ja
tähtitieteen opintojaan. Observatoriossa on vuoden 2016 vieraillut myös paljon työpaikkojen,
yhdistyksien ja seurojen ryhmiä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.3.2016 Opistotalolla. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat
henkilöt: puheenjohtaja Kaj Höglund, varapuheenjohtaja Hans Linden, muut jäsenet Tommi
Järvilehto, Timo Alanko, Mari Nordlund, Birger Finskas, Tero Revonmäki ja Anne Hietanen.
Varajäseninä toimivat Satu Hietala ja Johan Wadström. Vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa päätettiin jäsenten seuraavasta työnjaosta. Kaj Höglund
puheenjohtaja/ toiminnanjohtaja/ Asteriskin päätoimittaja, Hans Linden
varapuheenjohtaja/tekniikkavastaava, Tero Revonmäki tiedottaja, Tommi Järvilehto
kuvausvastaava, Mari Nordlund varainhoitaja/kirjastonhoitaja, Timo Alanko jäsenrekisterinhoitaja,
Anne Hietanen sihteeri, Birger Finskas, Johan Wadström ja Satu Hietala jäseniä.
Yhdistyksen hallitus kokoontui kahdesti, 19.1 Technobotnialla ja 6.9 Vaasan kaupunginkirjastolla.
Aiheita olivat mm. toiminnan suunnittelu, uusien laitteiden hankinta, avustusten hakeminen,
Asteriski-lehti, avoimet ovet Meteoriihellä, observatorion esittelyvideon tekeminen sekä
Meteoriihen alueen laajentuminen.
Tiedottaminen ja esiintyminen medioissa ja yhdistysasiat
Yhdistyksen jäsenlehti, Asteriski ilmestyi kesän alussa toukokuussa. Lehdessä oli jälleen kerran
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia artikkeleita ja kuvia. Lehden antia olivat mm: Terveiset
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puheenjohtajalta (KH), Osittainen auringonpimennys Meteoriihellä (BF), Avoimet ovet
Meteoriihellä (BF), Planeetat kohtasivat aamutaivaalla (TA), Komeetta C/2013 US10 (Catalina)
(TA), Täydellinen kuunpimennys Suomessa 28.9 syyskuuta 2015 (TA), Ylikulku (BF), Kuvataan
tähtiviiruja (TA), Vihreän välähdyksen metsästystä (TA), Sarjakuva Jaakko ja meteorilöytö (JT),
Keurusselän kraatterin ikä täsmentyi (KH). Valokuvia 2015-2016 (KH). Lehden päätoimittajana
toimi Kaj Höglund. Asteriski-lehteä on ansiokkaasti toimittanut Anita Kataja, jolle hallitus esittää
lämpimän kiitoksensa.
Tero Revonmäki toimi yhdistyksemme tiedottajana. Tähtiharrastus- ja jäsenilloista tiedotettiin
jäsenille sähköpostitse, Asteriskissa ja internet-sivuilla (ja Twitterissä sekä Facebookissa). Ursan
Taivaanvahti järjestelmässä oli jälleen todella paljon Andromedan jäsenten lähettämiä hienoja
otoksia erilaisista taivaanilmiöistä. Birger Finskasin artikkeleita tähtitaivaan ajankohtaisista ilmiöistä
saimme lukea mm. Vaasan Ikkunasta. Vuoden aikana yhdistyksen jäsenet antoivat useita
haastatteluita tähtitaivaan asioista paikallislehtiin ja radioihin (Yle Pohjanmaa, Pohjanmaan Radio,
Radio Vega Österbotten, Radio Vaasa, Pohjalainen, Vasabladet). Yle Pohjanmaan uutisissa
21.11.2016 kerrottiin tähtiharrastuksen kasvusta ja Vaasan Andromedan suosituista
yleisönäytöksistä. Huomiota herätti myös Meteoriihen laajentuminen ja uudet lisärakennukset ja
toiminnot. Kirjasto ja kaukoputket sekä kiikarit ovat olleet jäsenistön käytettävissä. Olemme myös
myyneet edullisesti Ursan toimittamia kirjoja ja kirjastomme on karttunut Ursan julkaisuilla tänäkin
vuonna.
Yhdistyksen perustarkoitusta jäsenilleen on siis menneenäkin vuonna toteutettu parhaalla
mahdollisella tavalla ja suosituksi osoittautunut observatorio ja Meteoriihen alueen uudistustyöt
mahdollistavat monipuolisen toiminnan jatkumisen. Voimme siis edelleen jatkaa pyrkimyksiä
kiinnostuksen herättämisessä tähtitieteen harrastukseen sekä vaasalaisille että lähiympäristön
asukkaille.
Vaasan Andromedan hallitus 22.3.2017
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