
 

 
 
JYVÄSKYLÄN SIRIUS RY 

 
TOIMINTAKERTOMUS 

1.1.2016 - 31.12.2016 

JOHDANTO   
Jyväskylän Sirius ry on perustettu 1959. Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tähtitieteen tunte-
musta ja edistää alan harrastusta Jyväskylän kaupungin ja sen lähikuntien asukkaiden keskuuteen 
ja olla yhdyssiteenä em. harrastajien välillä.  

Yhdistyksen 57. toimintavuosi jatkui aktiivisena edellisvuosien tapaan. Jyväskylän Sirius ry järjesti 
kuukausittain kaikille avoimia tähtiharrastusiltoja. Talvikaudella tähtinäytöksiä järjestettiin viikoittain 
yhdistyksen kaikilla tähtitorneilla, joissa myös pääosa havaintotoiminnasta tapahtui. Yhdistyksen 
toiminnasta ja sen järjestämistä tapahtumista tiedotettiin mm www-sivuilla, Facebookissa ja sähkö-
postilistailla (sirius-l@ursa.fi).  

JÄSENISTÖ 
Yhdistyksessä oli 31.12.2016 jäseniä   196   kpl, joissa on 13 uutta liittynyttä, 18 vapaajäsentä ja 2 
kunniajäsentä. Yhdistyksen kunniajäseniä ovat Kalevi Mattila ja Jalo Ojanperä.  

HALLITUS  
Hallituksessa vuonna 2016 toimivat puheenjohtaja Arto Oksanen, varapuheenjohtaja Riku Pitkä-
nen, sihteeri Irma Aroluoma, rahastonhoitaja Marko Back sekä jäsenet Harri Kiiskinen, Eerik Ruta-
nen ja Petri Tikkanen.  

Hallitus kokoontui toimintavuotena 11 kertaa. Kokoukset pidettiin hallituksen jäsenten kotona tai 
Schildtin lukiolla. Kokouksissa käsiteltävä posti tuli taloudenhoitajan kotiin. 

TALOUS JA TOIMINNAN TARKASTAMINEN 
Yhdistyksen tärkein tulonlähde olivat jäsenmaksut. Jäsenmaksu oli toimintavuonna 30 € (loppu-
vuodesta 1.7. jälkeen lliittyneillä 15 €) ja liittymismaksu 35 €. Nuorisojäsenten (alle 18v.) jäsen-
maksu oli 15€. Yhdistys sai säännöllistä korvausta 200 €/kk Ilmatieteen laitokselta nettiyhteyksistä, 
joita laitoksen mittalaitteet ja kamerat käyttävät.  

Lisäksi yhdistys sai avustusta Jyväskylän kaupungilta 500 € ja Hankasalmen kunnalta 550 €.  

Jäsenmaksuilla, avustuksilla ja korvauksilla pystyttiin hoitamaan vakiintunutta toimintaa ja pitä-
mään yhdistyksen tähtitorni ja observatoriot käyttökunnossa. Toiminnan kehittämiseen kuten uusiin 
laitehankintoihin (esim. tulipallokamera) haettiin avustuksia säätiöiltä, mutta tuloksetta.  

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Pertti Poutiainen ja Jorma Mustonen sekä heidän va-
ramiehinään Mika Hämäläinen ja Pekka Kumpukallio.    

KOKOUKSET  
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi: kevätkokous 10.3. ja syys-
kokous 10.11. 

TÄHTIHARRASTUSILLAT 
Tähtiharrastusillat pidettiin Schildtin lukiolla (Wilhelm Schildtin Katu 2). Harrastusillat alkoivat klo 
18.30 ajankohtaiskatsauksella, jota seurasi teemaluento. Vuoden teemana oli lähiavaruus. 



 

 Aiheina olivat: 
tammikuu 14.1.  Aalto1-satelliitista/Arto Oksanen ja Jaan Praks Aalto-yliopistosta etäluento-

na, 23 osallistujaa 
helmikuu 11.2.  Ilmakehän valoilmiöitä/Eerik Viitala, 26 osallistujaa 
maaliskuu 10.3.  Kevätkokous ja revontulista/Kirsi Kauristie Ilmatieteen laitokselta etäluento-

na, 29 osallistujaa 
huhtikuu 14.4.  Havaintoja ek. lähiavaruudesta, 6 esittäjää, 24 osallistujaa 
syyskuu 8.9.  Keskusteluilta tähtiharrastamisesta ”mitä olet aina halunnut tietää tähtitie-

teestä, Siriuksesta ja tähtiharrastamisesta”,17 osallistujaa 
lokakuu 13.10. Siriuksen havaintolaitteet ja niiden mahdollisuudet/Arto Oksanen, 19 osallis-

tujaa 
marraskuu 10.11.  Syyskokous ja filmi/video, 14 osallistujaa 
joulukuu 8.12.  Pikkujoulu ja kauden havaintoja, 3 esitystä, 17 osallistujaa 

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

Edellisen vuoden tapaan valmistettiin vuodelle 2017 vuosikalenteri, jossa oli joka kuukaudelle 
ajankohtainen Siriuksen jäsenen ottama valokuva tai havaintopiirros. Kalenteria painettiin 60 kpl 
painos ja sitä myytiin 15€ hintaan sekä lahjoitettiin mm. tähtiharrastusillan esitelmöitsijöille.   

OPETUS- JA KURSSITOIMINTA SEKÄ TÄHTINÄYTÖKSET 
Yhdistyksen jäsenet kävivät useilla kouluilla pitämässä esitelmiä tähtiharrastuksesta ja avaruuden 
tutkimisesta. Kouluille jaettiin tietoutta avaruudesta ja tähtitieteen harrastamisesta eri muodoissa. 

Rihlaperän, Nyrölän ja Murtoisten tähtitorneissa järjestettiin yleisölle avoimia tähtinäytäntöjä talvi-
kaudella selkeinä iltoina. Rihlaperän näytäntöaika oli sunnuntaisin klo 19-20 ja Murtoisten (Hanka-
salmi) perjantaisin klo 19-20 marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Nyrölän tornilla näytökset 
aloitettiin jo lokakuussa torstaisin klo 20-21 ja jatkettiin marraskuusta maaliskuuhun torstaisin klo 
19-20. Torneilla oli kävijöitä vieraskirjojen mukaan: Nyrölässä 478, joista 196 seurasi Merkuriuksen 
ylikulkua, Rihlaperällä 257 ja Murtoisissa 137. Osa kävijöistä ei kirjaa itseään vieraskirjaan, joten 
todelliset kävijämäärät ovat suuremmat. Tähtinäyttäjiä on yhdistyksessä tällä hetkellä 10 kpl. 

Tilausnäytännöillä oli edelleen kysyntää ja vain huonot sääolosuhteet rajoittivat tornien aktiivisem-
paa käyttöä. Mm. syyskauden tähtinäytännöistä toteutui vain muutama, koska sää oli pilvinen.  

TÄHTITORNIT JA HAVAINTOTOIMINTA 
Yhdistyksen tähtitorni ja kaksi observatoriota olivat avaimenhaltijajäseniemme vapaassa käytössä. 

Murtoisten observatoriolla suoritettiin niin visuaalista kuin CCD-kuvaukseen perustuvaa havainto-
toimintaa. Kaukoputki oli käytössä lähes kaikkina selkeinä öinä. Havaintokampanjoista osallistuttiin 
Andromedan galaksin toistuvan novan (M31 N2008-12a) monitotointiin ja Tabbyn tähden (KIC 
8462852) seuraavan himmenemisen etsimiseen. CCD-kuvia otettiin 7200 kappaletta. Auringon ra-
diohavaintoja (Auringon ollessa horisontin yläpuolella) tehtiin 208 päivänä yhteensä 4839 tuntia ja 
1,7 miljardia mittausta. Flare-purkauksia havaittiin 10 kappaletta. Toukokuussa oli kuukauden käyt-
tökatko muurahaistuhojen takia.  

Aalto 1-vastaanotinta rakennettiin toimintavuoden aikana. 

Nyrölän ja Murtoisten AllSky-kamerat olivat liitettyinä Ilmatieteen laitoksen revontulikamera-sivulle.  



 

Nyrölän observatorilla kävi lukuisia vieraita ja ryhmiä. Jäsenistä noin 20 aktiivia kävi jatkuvasti ha-
vainnoimassa 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 vähän 
yli 200 ilmoitusta tehtiin toimintavuoden aikana. Eniten havaintoja raportoivat Arto Oksanen (96) ja 
Harri Kiiskinen (59). Muita seuramme aktiivisia tällä saralla olivat Mika Hämäläinen, Eerik Rutanen, 
Juho Huuskonen, Atte Oksanen,  Mika Aho, Sampsa Lahtinen, Petri Tikkanen, Ilpo Liimatainen,  
Juha Solonen, Juha Kinnunen,  Eija Pääkkönen, Jouko Piilonen, Juha Oksa, Pekka Kumpukallio,  
Ari Jäsberg, Juha Kinnunen ja Sami Ruokoselkä.  

TAPAHTUMAT 
Eerik Rutanen piti tähtinäytännön 2.1. venäläisryhmälle. 
  
Harri Kiiskinen piti maaliskuussa tähtitietoutta Pohjanlammen 5. luokkalaisille.  
 
Merkuriuksen ylikulku tapahtui 9.5., jolloin järjestettiin yleisötapahtuma klo 14-20 Satama-
puistossa. Paikalla näytettiin Pikku-Meadella Aurinkoa ja Merkuriusta yleisölle (yli 200) au-
rinkoisessa säässä.  Kiireessä rantaraitille kyhätty Aurinkokuntamalli herätti yllättävän pal-
jon mielenkiintoa. Yleisön kanssa käytiin monenlaisia keskusteluja. Näytännön innoittama-
na tapahtui myös yksi kosinta, jonka muistoksi nimet valokuvattiin vieraskirjasta ja toimitet-
tiin asianomaisille.  
 
                                                                                                                                              

 
   
Cygnus-tapahtuma Kannonkosken Piispalassa 28.-31.7. sujui hyvin järjestelyjen kannalta ja 
muutenkin. Osallistujia oli lähes sata. Varsinainen ohjelma ja myös vapaa-ajan viettomah-
dollisuudet olivat monipuolisia. Sirius huolehti paikallisista järjestelyistä. 

 
Tähtiharrastuspäivän tapahtuma järjestettiin Murtoisissa 27.8., jossa osallistujia oli pari-
kymmentä. Rauli-myrsky keskeytti tapahtuman katkaisemalla sähköt koko tienoolta. 



 

  
Eerik piti tilatun tähtinäytännön Nyrölässä 16.9. (osittaisen kuun pimennyksen ilta). Oli täy-
dessä pilvessä, mutta vieraat olivat tyytyväisiä laite-esittelyynkin.. 
 
Tutkijoiden yö -tapahtumassa Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella Hankasalmen etä-
käyttödemossa oli 20-30 henkeä seuraamassa. Myös Rihlaperän tähtitornilla kävi paljon 
ihmisiä, vieraskirjaan kertyi 130 nimeä, vaikka osa vieraista ei kirjoittanut nimeään. 
 
Avaruusviikko 4.-10.10. oli kirkasta kaikkina iltoina ja tähtinäytäntöihin osallistui illasta riip-
puen 3-20 henkilöä. 
 
Pohjola-Norden/Hankasalmi järjesti Hankasalmen revontulitutkimuksen 40-
vuotistapahtuman 19.11.2016 vapaa-ajankeskus Revontulessa, suunnittelus-
sa/toteutuksessa Sirius oli mukana. Ohjelma oli monipuolinen ja mielenkiintoinen, mm. Arto 
Oksanen ja Eerik Rutanen esiintyivät. Osallistujia kaikkiaan oli noin 100 ja heistä 40 lähti 
tapahtuman päätteeksi tutustumaan Murtoisten observatorioon ja näyttelyyn. Tapahtuman 
suojelijana oli maakuntajohtaja Tapani Mattila ja puheenjohtajana prof. Risto Pellinen. Juh-
lavuoteen liittyen Eerik Rutanen kävi Hankasalmella kolmella koululla opettamassa tähtitie-
toutta. 
 
23.9. Irma Aroluoma edusti Siriusta MAOL K-S:n 80-vuotisjuhlassa. 
 
Yksi partiolaisten ryhmä Vaajan Valppaat tutustui Nyrölän observatorioon ja toinen ryhmä 
siirsi sään vuoksi tutustumistaan tuonnemmaksi. Senop Oy tutustui Murtoisten laitteisiin. 
marraskuussa. 

SIRIUS MEDIASSA  
Poikkeuksellisen kirkas tulipallo valaisi yötaivaan 24.4. ja tallentui Hankasalmen AllSky-
kameraan. KSML kirjoitti tästä ja asiantuntijana heillä oli Arto Oksanen. 
 
9.5. Merkuriuksen ylikulkua seurasi ja uutisoi paikallinen media (KSML ja YLE K-S radio 
sekä televisio/Arton filminpätkä).  

 
Eerik Rutanen oli Radio Kompassin haastateltavana 8.8. ja kertoi mm. Perseidien katselun 
yleisötapahtumasta sekä tähtiharrastuspäivästä. Perseidejä oli 12.8. klo 23-02 katselemas-
sa Viitaniemen rannassa parikymmentä henkilöä. 
 
KSML kirjoitti myös Perseideistä 9.8. ja haastatteli artikkeliin Juha Oksaa. 
 
KSML:n revontuliartikkelissa 6.9. haastateltiin Arto Oksasta ja Marko Backia. 
 
Vuoden päätti KSML:n artikkeli helmiäispilvistä 31.12.  

 

Linkkejä tiedotusvälineiden Siriusta koskeviin juttuihin on koottu yhdistyksen kotisivuille 
(Sirius Mediassa).  
 
Facebookissa yhdistyksen sivuilla oli 286 tykkääjää (suljettu ryhmä).  

TALKOOT 
Tornien kunnostustalkoita pidettiin yhteensä ?? päivänä. Osallistujia yhteensä kaikissa talkoissa 
parisenkymmentä. Lisäksi laitteita on huollettu vuoden mittaan aina tarpeen vaatiessa.  

 



 

Murtoisten talkoot oli 18.6. Maalaukseen oli liian kosteaa, mutta siivottiin. Osallistujia oli 4 
henkilöä. Arto maalasi myöhemmin kaiteet. 
 
 

 
 
Nyrölässä oli talkoot 2.7. Kaksi osallistujaa siivosi paikkoja.  
 
Rihlaperän talkoot oli 16.7. ja osallistujia oli 10 kpl. Siivottiin, merkittiin kaadettavia puita ja 
korjattiin tietokone. Lisäksi kärrättiin romuja kaatopaikalle. Kaadettavat puut on kuvattu, jot-
ta nähdään onko kaadosta hyötyä. 

LAHJOITUKSIA JA AVUSTUKSIA 
Anottuna avustuksena saimme toimintatukea Jyväskylän kaupungilta ja Hankasalmen kunnalta. 

Jäsenistöltä saatiin vapaaehtoisia avustuksia.     

MERKITTÄVIMMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Tähtiharrastusillat pidettiin Schildtin lukion tiloissa (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Viitaniemi). 

Muita toimintavuoden yhteistyökumppaneita olivat Ursa ry, Jyväskylän kaupunki, Hankasalmen 
kunta, Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto, Nagoyan yliopisto sekä paikallinen media (YLE Keski-
Suomi, Keskisuomalainen ja Jyväskylän Kaupunkilehti).  

Kansainvälistä yhteistyötä oli mm. ESO:n (European Southern Observatory), AAVSO:n (American 
Assisociation of Star Observers), CBA:n (Center for Backyard Astrophysics)  ja VSNET:n (Variable 
Star Network) kanssa.  

Sirius osallistui edelleen Suomen ensimmäiseen satelliittihankkeeseen Aalto-1:een tarjoamalla ja 
varustamalla Murtoisten radioteleskoopin soveltuvaksi Aalto-1 satelliitin datan vastaanottoon.  


