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Kulunut kausi oli Vaasan Andromeda ry:n juhlavuosi eli yhdistyksen 30. toimintakausi. Vuosi oli
historiallinen ja juhlava muullakin tavoin, sillä heinäkuussa tuli kuluneeksi tasan 50 vuotta
ensimmäisestä Kuun kamaralle laskeutuneesta miehitetystä avaruuslennosta. Avaruuslentoihin
liittyvät uutiset, elokuvat ja dokumentit saivat samanaikaisesti paljon huomiota eri medioissa kuten
myös yhdistyksen Facebook sivulla.
Yhdistyksen vuosikokous ja hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 20.3.2019 Meteoriihen
ladossa. Vuosikokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: hallituksen
puheenjohtaja Kaj Höglund, muut jäsenet Hans Lindén, Tommi Järvilehto, Timo Alanko, Mari
Nordlund, Birger Finskas, Marko Takala ja Anne Hietanen. Varajäsenet Satu Hietala ja Timo
Salmi. Vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin seuraavasta
työnjaosta: Kaj Höglund puheenjohtaja/ toiminta- ja tiedotusvastaava/ Asteriskin päätoimittaja,
Marko Takala varapuheenjohtaja, Hans Linden tekniikka/riihiyhteyshenkilö, Tommi Järvilehto
tekniikkavastaava/tähtikuvaus/webadmin, Mari Nordlund varainhoitaja/kirjastonhoitaja, Timo
Alanko jäsenrekisterinhoitaja, Anne Hietanen sihteeri, Birger Finskas tiedottaja/Ursayhteyshenkilö,
Timo Salmi ja Satu Hietala varajäseniä. Yhdistyksen hallitus kokoontui kuluneena kautena kerran
23.5.2019, jolloin suunniteltiin Asteriskin uutta numeroa, tähtinäytöksiä ja Meteoriihen tulevia
tapahtumia.
Kulunut kausi alkoi täydellisen kuunpimennyksen yleisönäytöksellä 21.1. Yhdistyksemme järjesti
useita yleisönäytöksiä kevätkaudella tammi-maaliskuussa sekä syyskaudella loka-joulukuun
välisenä aikana. Edellisvuosien tapaan säät vaihtelivat yleisönäytöksissä ja näytöksiä jouduttiin
myös perumaan pilvisen sään vuoksi, kuten esimerkiksi Merkuriuksen ylikulun seuraaminen
marraskuussa. Sään ollessa suosiollinen yleisönäytöksissä kävi vaihteleva määrä jäsenistöämme
ja muita kiinnostuneita. Avointen ovien päivää Meteoriihellä vietettiin 21.9. Vieraita oli jälleen
kerran runsaasti paikalla, n. 450 henkilöä. Andromeda esitteli tapahtumassa kaukoputkeaan ja
observatoriota. Yhdistyksellä oli perinteiseen tapaan myynnissä makkaraa.
Kuluneen kauden aikana tähtinäytöksistä ovat ansiokkaasti vastanneet yhdistyksen aktiivit Hans
Lindén, Birger Finskas, Timo Alanko, Tommi Järvilehto, Mari Nordlund, Kaj Höglund, Kai
Koskinen ja Jan Granlund. Vaasan Andromedan laitteiston päivitys on tullut mahdolliseksi monien
rahastojen ja säätiöiden tuella viime vuosien aikana. Kouluryhmien on ollut mahdollista vierailla
observatoriossa esimerkiksi osana heidän fysiikan ja tähtitieteen opintojaan. Observatoriossa on
vuoden 2019 aikana vieraillut koululaisten ohella myös työpaikkojen, yhdistyksien ja seurojen
ryhmiä.
Tähtiharrastusilloista tiedotettiin jäsenille sähköpostitse ja internet-sivuilla (ja Twitterissä sekä
Facebookissa). Tommi Järvilehto ja Birger Finskas (Ursan yhteyshenkilö) ovat vastanneet
tiedottamisesta. Ursan Taivaanvahti järjestelmässä oli jälleen todella paljon Andromedan jäsenten
lähettämiä hienoja otoksia erilaisista taivaanilmiöistä (yhteensä 120 kpl vuonna 2019). Kuvauksen
kohteina olivat mm. valaisevat yö- ja helmiäispilvet, halot ja siitepölykehät, tulipallot, kangastukset,
ukkospilvet, salamat, kuu ja täydellinen kuunpimennys, revontulet ja hieno otos STEVE-kaaresta,
auringonpilkut, linnunrata ja eläinratavalo. Myös Tähdet ja avaruus -lehti on julkaissut
yhdistyksemme jäsenten valokuvia. Vuoden aikana yhdistyksen jäsenet antoivat haastatteluita
ajankohtaisista tähtitaivaan ilmiöistä paikallislehtiin ja radioihin. Mm. Vasabladet julkaisi artikkelin
21.1 täydellisen kuunpimennyksen seuraamisesta Meteoriihellä. Kirjasto ja kaukoputket sekä
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kiikarit ovat olleet jäsenistön käytettävissä. Olemme myös myyneet edullisesti Ursan toimittamia
kirjoja ja kirjastomme on karttunut Ursan julkaisuilla tänäkin vuonna.
Yhdistyksen jäsenlehti Asteriski ilmestyi lokakuussa. Juhlavuoden numeron artikkeleita olivat
Andromedan 30 vuotta (Kaj Höglund), Tusina täynnä – varmat merkit kahden taivaankappaleen
törmäyksestä (Satu Hietala, Lauri J. Pesonen), Avaruuskellot (Kaj Höglund), Kuu kutsuu (Kaj
Höglund), Apollo 11 - 50 vuotta (Timo Alanko), Tähtitieteen harrastelua valoisalla (Timo Alanko),
Kort om planetsystem och deras stabilitet (Carl-Gustav Källman), Virolaista marmeladia ja kaalia
avaruuteen (Kaj Höglund), Huikea paikka tähtien havainnointiin – La Palma (Birger Finskas),
Tycho Brahe, avaruuden tutkija ja paljon muutakin (Jorma Höykinpuro).
Yhdistyksen perustarkoitusta jäsenilleen on siis menneenäkin vuonna toteutettu parhaalla
mahdollisella tavalla ja suosituksi osoittautunut observatorio ja Meteoriihen alueen jatkuva
kehittäminen mahdollistaa monipuolisen toiminnan jatkumisen. Voimme siis edelleen jatkaa
pyrkimyksiä kiinnostuksen herättämisessä tähtitieteen harrastukseen sekä vaasalaisille että
lähiympäristön asukkaille.
Vaasan Andromedan hallitus 17.6.2020
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