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1.1.2014 - 31.12.2014

Jyväskylän Sirius ry:n 55. toimintavuosi jatkui aktiivisena edellisvuosien tapaan. Yhdistyksessä oli 31.12-
.2014 jäseniä 208 kpl, joissa  11 uutta liittynyttä, 18 vapaajäsentä ja 2 kunniajäsentä. Yhdistyksen kunniajä-
seniä ovat Kalevi Mattila ja Jalo Ojanperä. 

Hallituksessa vuonna 2014 toimivat puheenjohtaja Marko Back, varapuheenjohtaja Juha Oksa, sihteeri Irma
Aroluoma, rahastonhoitaja Arto Oksanen sekä Jorma Mustonen ja Alexander Nives. Toiminnantarkastajana 
toimi Pertti Poutiainen ja hänen varamiehenään Ilpo Heiskanen.

KOKOUKSET

Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi: kevätkokous 13.3. ja syyskokous 13.11.
Hallitus kokoontui toimintavuotena kaksi kertaa maaliskuussa ja kerran muina kuukausina, yhteensä 13 ker-
taa. Kokoukset pidettiin Kallioplanetaariossa sen sulkemiseen 11.7. saakka ja sen jälkeen hallituksen jäsen-
ten kotona. Kokouksissa käsiteltävä posti käännettiin Kallioplanetaarion sulkemisen jälkeen tulemaan talou-
denhoitajan kotiin.

TÄHTIHARRASTUSILLAT

Tähtiharrastusillat järjestettiin kesäkuukausia lukuun ottamatta aina joka kuukauden toisena torstaina, yh-
teensä kahdeksan kertaa. Kevätkauden illat pidettiin Kallioplanetaariossa ja syyskauden Cygnaeus-lukion 
auditoriossa. Vuoden teemana olivat avaruusluotaimet. Helmikuusta lähtien alettiin pitää ajankohtaistiedo-
tetta tähtitaivaan tapahtumista puoli tuntia ennen teemaluentoa. Luennoille oli myös muilla kuin yhdistyksen
jäsenillä vapaa pääsy ja niistä tiedotettiin paikallisessa mediassa.

Tammikuu 7.1. Marko Back kertoi aurinkoluotaimista, osallistujia 18.
Helmikuu 13.2. Marko Back kertoi Venus-luotaimista, osallistujia 24. 
Maaliskuu 13.3. Arto Oksanen kertoi Merkurius-luotaimista. Ennen esitystä pidettiin kevätkokous, 

osallistujia 26.
Huhtikuu 10.4. Marko Back kertoi Dawn-luotaimesta, Arto Oksanen esitteli Prisma-studion, joka 

nauhoitettiin Murtoisissa ja lisäksi  katseltiin kauden havaintoja, osallistujia 19. 

Syyskuu 11.9.  Arto Oksanen kertoi Kuun tutkimisesta ja kuuluotaimista, osallistujia 25. 
Lokakuu 9.10.  Harri Haukka Ilmatieteen laitokselta kertoi Rosetta-luotaimesta, osallistujia 32.
Marraskuu 13.11. Marko Back kertoi Mars-luotaimista. Ennen esitystä pidettiin syyskokous ja esityk-

sen jälkeen katsottiin Teemalta Ikkunoita avaruuteen /Linnunrata, osallistujia 21.
Joulukuu 11.12. Eerik Rutanen kertoi Jupiterin ja Saturnuksen tutkimisesta. Lisäksi katseltiin kauden

havaintoja. Ennen esitystä nautittiin pikkujouluruokailu Cygnaeus-lukion saunaosas-
tolla sekä glögit auditorion aulassa. Ruokailuun osallistui 18 ja koko iltaan 39 henki-
löä.

 

JÄSENLEHTI JA JULKAISUTOIMINTA

Jyväskylän Sirius ry:n jäsenlehti Valkoinen Kääpiö ilmestyi toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Lehden pää-
toimittajana oli Eerik Rutanen. Valkoinen Kääpiö lähetettiin ilmaiseksi kaikille jäsenille, Suomessa toimiville 
tähtiharrastusyhdistyksille, Jyväskylän maakuntakirjastoon sekä paikalliseen mediaan. Vaihtojulkaisuina 
saimme jäsenlehtiä muilta yhdistyksiltä. 



HAVAINTOTOIMINTA

Murtoisten observatoriolla suoritettiin niin visuaalista kuin CCD-kuvaukseen perustuvaa havaintotoimintaa. 
Auringon radiohavaintoja (Auringon ollessa horisontin yläpuolella) tehtiin 246 päivänä yhteensä 7000 tuntia 
ja yli 2,5 miljardia mittausta. 

Nyrölän observatorilla kävi  lukuisia vieraita ja ryhmiä. Jäsenistä noin 20 aktiivia kävi jatkuvasti havainnoi-
massa ja kuvaamassa Nyrölän tornilla.

Rihlaperän tähtitornissa keskityttiin lähinnä Kuun ja planeettojen havaitsemiseen. Rihlaperän torni toimi 
edelleen koululaisten ja opiskelijoiden tähtitiedekurssien pääasiallisena havaintopaikkana.

Siriuslaiset havainnoivat ja kiitettävästi ilmoittivat havainnoistaan Taivaanvahtiin. Kaikkiaan 178 ilmoitusta 
tehtiin toimintavuoden aikana. Eniten havaintoja raportoivat Arto Oksanen (77), Harri Kiiskinen (54) ja Juha 
Oksa (36). Muita seuramme aktiivisia tällä saralla olivat Eerik Rutanen, Ilpo Liimatainen, Sampsa Lahtinen, 
Pekka Kumpukallio, Eija Pääkkönen, Markku Nyfelt, Marko Back, Ari Harju ja Mika Aho. 

OPETUS- JA KURSSITOIMINTA

 
Kouluille jaettiin tietoutta avaruudesta ja tähtitieteen harrastamisesta eri muodoissa.

Syksyllä pidettiin Murtoisissa Hankasalmen kansalaisopiston kurssi (Tähtiharrastuksen perusteet) jolla oli 10
osallistujaa. 

TAPAHTUMAT

Hauholla Arto Oksanen luennoi fotometriasta Digijälkkärissä 8.2.  

Globe at Night-tapahtumaan osallistuttiin ja halohuhtikuusta muistutettiin jäseniä (Juha Oksa).

Tähtipäivät pidettiin Inarissa 21.-22.3.2014, lähes 300 osallistujaa. 

Cygnaeus-lukio järjesti ns. LUMA-ryhmälle (Luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen kehittäminen) 
opintoretken Tuorlaan 1.4. Retkellä oli mukana kolme siriuslaista.

Opiskelijoiden kamerakerhon koulutus 7.4. Nyrölässä, Arto Oksanen piti.

Kevätretki Helsingin yliopiston vanhalle observatoriolle 17.5. toteutui suunnitellusti, osallistujia 5 henkilöä.
  

Näyttäjien saunailta 22.5. toteutui Kallioplanetaarion saunaosastolla, osallistujia 6 henkilöä. Ohessa 
irrotettiin ja pakattiin kaukoputki tornilta seuraavan päivän näytäntöä varten (Avaruusrekan yhteydessä).

Avaruusrekka vieraili 23.5. aiheena tällä kertaa Rosetta luotain ja komeetta, johon siitä irroitettu Philae 
laskeutui syksyllä. Jari Mäkinen apureineen teki esittelyjen lomassa minikokoisia komeetan ytimiä 
hiilidioksidijäästä, hiilestä, hiekasta, ammoniakista ja orgaanisista yhdisteistä. Siriuksen kaukoputkella 
näytettiin yleisölle Aurinkoa, jossa oli runsaasti pilkkuja ja kerrottiin yhdistyksen toiminnasta. Yleisöä kävi 
päivän mittaan toistatuhatta ja Radio Keski-Suomi lähetti laajan haastattelun Jari Mäkisestä.

Arto Oksanen oli 12.-14.6. Kalifornian Ontariossa esitelmöimässä gammapurkauksen jälkihehkun ja toistu-
vien novien havainnoimisesta. Lisäksi hän vastaanotti tunnustuksen kolmannesta maailmassa harrastajan 
tekemästä gammapurkauksen jälkihehkun löydöstä (myös toinen on Arton nimissä).

Arto ja Atte Oksanen edustivat yhdistystä Cygnus 2014-tapahtumassa 17.-20.7. Arto   piti siellä yleisölle sa-
man esityksen kuin Ontariossa.

Nyrölän tornilla järjestettiin Perseidien havainnointia 12.-13.8. klo 23-02., Eerik Rutanen oli päävastaavana. 
Osallistujia oli toistakymmentä ja tähdenlentoja bongattiin satakunta.



Tähtiharrastuspäivänä 30.8. pidettiin Rihlaperän torni auki illalla klo 20-22. Ilta oli pilvinen, mutta Marko 
Back, Eerik Rutanen ja Sampsa Lahtinen esittelivät laitteita ja opettivat kännyköillä ja tableteilla taivaan 
tarkkailua, yleisöä oli 27.

Avaruusviikolla 4.-10.10. oli tähtiharrastusilta 9.10., jolloin Harri Haukka esitelmöi Rosetta-luotaimesta.  
Kirkkaina iltoina (4) oli myös Nyrölän torni auki klo 20-21 ja yleisöä kävi eri iltoina yhteensä 40. 

Sirius mediassa 
 
Keskisuomalainen ja YLE Radio Keski-Suomi ovat tiedottaneet säännöllisesti tähtinäytännöistä ja muista 
ajankohtaisista taivaan ja tähtiharrastuksen tapahtumista.

Arto Oksanen ja Petri Kehusmaa tekivät 6.1. gammapurkauksen jälkihehkulöydön, joka on kolmas harrasta-
jien tekemä kautta aikojen. Merkittävästä havainnosta tiedotettiin tuoreeltaan mm. Tähdet ja Avaruus sekä 
Astronomy verkkosivuilla.

YLE Radio Keski-Suomi teki jutun Rihlaperällä 13.1., kattava artikkeli, jossa mukana Arto Oksanen ja Marko
Back.

Supernovahavainto M82:ssa 23.1. tiedotettiin mm. IAU:n (International Astronomical Union) uutissähkeessä 
ja Arto Oksanen mainittiin jutussa.

Tammikuussa oli Keskisuomalaisessa (lehti 16.1. ja netti 17.1.) juttu keinovalopilareista, jossa Juha Oksan 
ottama kuva ja haastattelu.

Prisma Studio kuvattiin Hankasalmella 7.2.2014. YLE Teeman tähtiaiheinen ilta 20.3. esitteli mm. Murtois-
ten tornia ja siellä tapahtuvaa havainnointia, Arto Oksasta haastateltiin.

Arto Oksanen ja Marko Back olivat Radio Keski-Suomen vieraina 26.8. kertomassa Kallioplanetaarion tilan-
teesta ja sen vaikutuksesta Siriuksen toimintaan.

Hankasalmen Sanomissa oli 6.11. koko sivun juttu tähtiharrastuksesta Murtoisten observatoriolla, Marko 
Back haastateltavana.

Keskisuomalainen haastatteli Marko Backia ns. ”pimeiden töiden” tekemisestä tähtiharrastuksen tiimolta, il -
mestyi 22.12.

TÄHTITORNIT

Rihlaperän, Nyrölän ja Murtoisten tähtitorneissa järjestettiin tähtinäytäntöjä talvikaudella selkeinä iltoina. 
Rihlaperän näytäntöaika oli sunnuntaisin klo 19-20 ja Murtoisten (Hankasalmi) perjantaisin klo 19-20 mar-
raskuun alusta maaliskuun loppuun. Nyrölän tornilla näytökset aloitettiin jo lokakuussa torstaisin klo 20-21 ja
jatkettiin marraskuusta maaliskuuhun torstaisin klo 19-20. 
Lisäksi tornit olivat avaimenhaltijajäseniemme vapaassa käytössä.
Tilausnäytännöillä oli edelleen kysyntää ja vain huonot sääolosuhteet rajoittivat tornien aktiivisempaa käyt-
töä. Mm. syyskauden tähtinäytännöistä toteutui vain muutama, koska sää oli pilvinen. 

Hankasalmen observatoriota etäkäytettiin ahkerasti kaikkina selkeinä öinä.  AllSky-kamera liitettiin Ilmatie-
teen laitoksen revontulikamera-sivulle.

Torneilla oli kävijöitä vieraskirjojen mukaan Nyrölässä 220, Rihlaperällä  105 ja Murtoisissa 146. Osa kävi-
jöistä ei kirjaa itseään vieraskirjaan, joten todelliset kävijämäärät ovat suuremmat. 

Tornien kesätalkoissa osallistujia oli Rihlaperällä  9 , Nyrölässä 6   ja Murtoisissa 2  .

Murtoisten tornia kunnostettiin kesän lisäksi talkoilla 13.9. (4 aikuista ja lapset) ja 20.9. (6 aikuista ja lapset).
Töistä mainittakoon katon tiivistys, kattotasanteen reunapellin kiinnitys ja pulttien korjaus, kävelytasanteen 
ritilöiden alustojen putsaus ja suojahuopien laittaminen, kaidetolppien kiinnitysten korjaus/lisäys sekä kuvun 
reunojen kiinnitysten parantaminen.   



LAHJOITUKSIA JA AVUSTUKSIA

Anottuna avustuksena saimme toimintatukea Jyväskylä kaupungilta ja Hankasalmen kunnalta.

Toimintavuonna käytettiin Jenny ja Antti Wihurin rahastosta edellisenä vuonna yhdistykselle myönnetty 
3500 €. Lahjoituksella hankittiin Murtoisiin Allsky-kamera, joka saatiin loppuvuodesta käyttökuntoon.

Jäsenistöltä saatiin vapaaehtoisia avustuksia. 

MERKITTÄVIMMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kevätkaudella toimitila sijaitsi ja tähtiharrastusillat pidettiin Kallioplanetaariossa. Syyskauden tähtihar-
rastusillat pidettiin Cygnaeus-lukion tiloissa (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä).

Muita toimintavuoden yhteistyökumppaneita olivat Ursa ry, Jyväskylän kaupunki, Hankasalmen kunta, 
Ilmatieteen laitos sekä paikallinen media (YLE Keski-Suomi, Keskisuomalainen ja Jyväskylän Kaupun-
kilehti). 
Kansainvälistä yhteistyötä oli mm. ESO:n (European Southern Observatory), AAVSO:n (American As-
sisociation of Star Observers), CBA:n (Center for Backyard Astrophysics)  ja VSNET:n (Variable Star 
Network) kanssa. 

Suomen ensimmäisen satelliitin kehittelyssä (Aalto-1-projekti) oltiin mukana. 


	JÄSENLEHTI JA JULKAISUTOIMINTA
	HAVAINTOTOIMINTA
	OPETUS- JA KURSSITOIMINTA
	

	TÄHTITORNIT

