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n Sieniseuran vanhoille jäsenille lähetämme
keväisin automaattisesti jäsenmaksulaskun
sekä jäsentietojen tarkistuspyynnön sähköpostitse. Maksathan jäsenmaksun ajoissa ja
tarkistat huolellisesti jäsentietosi. Jäsentiedotuksen takia on tärkeää, että meillä on
toimiva sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tapahtumamme ovat pääasiassa
suunnattu jäsenillemme.
n Jäsenille lähetämme kahdesti vuodessa jäsentiedotteen. Tiedotteessa kerrotaan
seuran tapahtumista ja toiminnasta. Lisäksi lähetämme jäsenkirjeitä, joissa kerromme
ajankohtaisista tapahtumista, kuten tulevista sieniretkistä. Seuraa myös kotisivujamme
sekä Facebook-ryhmää! Jäsentiedote 2/2022
lähetetään heinäkuun lopulla (vk 29).
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Puheenjohtajan tervehdys

Tervetuloa mukaan
uuteen jännittävään sienivuoteen!
Tästä kaudesta on tulossa monella tapaa erilainen kuin ai-

kaisemmista: jäsenmäärämme on kasvanut hurjasti, ja toimintaamme on kehitettävä sen mukaisesti. Pysy matkassa ja löydä oma tapasi osallistua toimintaan, esimerkiksi jäsentoimikunnassa!
Seuramme viettää 50-vuotisjuhlavuottaan. Vuosikokouksessa
päätimme juhlavuoden alkavan tästä keväästä ja päättyvän
vuoden 2023 alussa pidettäviin juhliin. Juhlimme 50-vuotista sieniseuraamme tänä vuonna eri tavoin, esimerkiksi tämän
jäsentiedotteen kannesta löytyvällä juhlalogolla. Myös itse jäsentiedotteet ovat juhlavan paksuja.
Vuoden teemaksi hallitus valitsi ”Nuori, muori taapero tai vaari,
sienistä iloa koko elämänkaari”, joka sopii mainiosti juhlavuoteemme! Moni sieniseuramme muori ja vaari on saanut iloita
sienistä seuran ensimmäisten 50 vuoden ajan, ja moni nuori ja
taapero tulee iloitsemaan sienistä seuran tulevaisuudessa. Elämänkaarta voi ajatella myös seuran näkökulmasta: tässä iässä
seurakin on jo kasvattanut syvät juuret, ja jälkikasvua löytyy
ympäri Suomea.
Näin päivän pidentyessä sienestäjän mieltä alkaa jo kutkuttaa
kevään odotus. Pakastimen sienirasiat ovat vähissä, kuivattu-
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Siellä avohakkuiden,
mäntykankaiden ja korpisoiden
laidoilla kiertäessä voi antaa
ajatustensa laskeutua hangen alle.”
ja suppiksia löytyy vielä. Kevät kuitenkin tarjoaa meille parastaan. Olemme saaneet nauttia aurinkoisista pilkkijäistä sekä
aamuisista kantohangista. Hiihtoretket tarjoavat sienestäjällekin oivan keinon tutustua uusiin tattimaihin ja sienimaastoihin.
Siellä avohakkuiden, mäntykankaiden ja korpisoiden laidoilla
kiertäessä voi antaa ajatustensa laskeutua hangen alle. Mitä
sieltä syksyllä nouseekaan!

Nautitaan siis keväästä
ja kevään auringosta!
Terveisin Antti

n Antti Pekkala on toiminut seuran puheejohtajana vuodesta 2018
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”Nuori, muori, taapero tai vaari,
		 sienistä iloa koko elämänkaari!”

50
vuotta

1972-2022

Juhlavuoden teema ja logo
S

ienet ovat kiehtovia. Niiden parissa voi tehdä löytöretkiä,
rentoutua, rauhoittua, käyskennellä, työskennellä, ihmetellä,
vaellella, askarrella, kokkailla ja kikkailla! Ja ties vaikka mitä!
Tämä koskee meitä kaikenikäisiä luonnossa liikkuvia. Tällä ajatuksella sieniseuramme hallitus valitsi alkaneen 50-vuotisjuhlavuoden teemaksi ”Nuori, muori, taapero tai vaari, sienistä iloa
koko elämänkaari!”.
Sienten kerääminen ja ruuaksi laittaminen on kansalaistaito,
jolla on ollut käyttöä menneinä vuosikymmeninä ja vuosisatoina. Sienestys on siirtynyt kotien kautta vanhemmilta lapsille.
Sienet ovat olleet paitsi herkku, myös oivallinen leivän jatke.
Tämä kulttuuri on elänyt elinvoimaisena etenkin Itä-Suomessa. Sieniretkillämme olemme täällä Länsi-Suomessakin havainneet, että sienestys kiinnostaa nykyään monia eri ikäluokkia, ja
etenkin nuorten aikuisten osuus toiminnassa on lisääntynyt.
Ekologisuus sekä kiinnostus puhtaaseen ja terveelliseen lähiruokaan inspiroi.
50 vuotta on seuralle kunnioitettava ikä! Vuoden teemalla
me sieniseuralaiset haluamme tukea sieniharrastuksen jatkuvuutta ja katsoa tulevaisuuteen. Jäsenistöltämme tullut ehdotus kehittää sieniseuran toimintaa ja retkiä myös lapset ja perheet huomioiden on saanut kannatusta. Viime vuosien poikkeusolot ovat houkutelleet ihmisiä sankoin joukoin luontoon,
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Mustavalkoisena:

Juhlavuoden logon värien määritelmät.

ja innostus sieniin sopii tähän maaperään mainiosti. Olkoon
siis sieniharrastus meitä kaikkia, eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä
yhteen liittävä harrastus!
Sieniseuran 50. toimintavuosi on alkamassa! Sen kunniaksi
seuran viestintäkoordinaattori Marjukka Aronen uudisti sieniseuran logoa. Logon vierelle on sommiteltu pyöreiden vuosien
luku sekä seuran toimintavuodet. Logossa esiintyvän sienen
lakki on juhlavuoden logossa kantarellin keltainen, ja lakin erilaisia värimuunnelmia käytetään jatkossa seuran tiedotuksessa.
Eija Paasi, sihteeri
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50
vuotta

1972-2022

Sieniseuran ensimmäinen sieninäyttely 1973.

Veikko Hakulinen valittiin vuoden 1984 valtakunnalliseksi sienineuvojaksi.

Sieninäyttely Oulun torilla vuonna 2010.

Oulun sieniseuralla tulee
täyteen 50 vuotta
ulun Sieniseura perustettiin 5. lokakuuta 1972 Oulun yliO
opiston kasvitieteen laitoksella. Tasavuosien kunniaksi päätimme vuoden 2022 olevan sieniseuramme juhlavuosi, joka alkaa
tästä jäsentiedotteesta ja huipentuu ensi keväänä 50-vuotisjuhliin. Juhlavuoden alkajaisiksi on syytä luoda silmäys seuramme
syntyhetkille, koskapa suurimmalle osalle jäsenistämme nämä
eivät ole tiedossa.
Aiemmin 60-luvulla Oulun Luonnonystäväin yhdistys oli järjestänyt sieniretkiä. Silloin virisi kuitenkin ajatus omasta sieniseurasta, ja perustavaan kokoukseen saapui paikalle runsaslukuinen kuudenkymmenen osallistujan joukko. Kokouksen
aluksi amanuenssi Esteri Ohenoja esitteli sienten ravintoarvoja
ja museonhoitaja Tauno Ulvinen vastakerättyjä myöhäissyksyn
sienilajeja, ajankohtaan nähden huiman 64 lajin verran.
Oulun Sieniseura perustettiin kaikkien sieniharrastajien yhteiselimeksi. Ensimmäisessä kokouksessa valittu väliaikainen
johtokunta kuvaakin hyvin sitä, miten Oulun Sieniseura on tarkoitettu monipuolisesti sienten ystäville. Kokouksessa nimit-

Jäsentiedote 1/2022

täin päätettiin johtokunnan kokoonpanon olevan laaja-alainen:
ainakin aluksi mukana oli kolme sunnuntaisienestäjää, kaksi
tutkijaa, kaksi sieniopettajaa, yksi kotitalousihminen, yksi sienineuvoja sekä yksi tiedottaja. Myös ostaja haluttiin mukaan
kokoonpanoon, mutta sellaista ei ensimmäiseen kokoonpanoon saatu.
Oulun Sieniseura on Suomen kolmanneksi vanhin sieniseura heti Suomen Sieniseuran ja Tampereen sieniseuran jälkeen.
Alussa jäsenmaksumme oli viisi markkaa. Toiminnan rungon
muodostivat esitelmä- ja kurssitilaisuudet sekä retket. Pian alkuvuosina löytyi toimiva yhteistyö Oulun päivien kanssa. Syksyn sieniretki- ja näyttely olivat päivien vakio-ohjelmistoa vuoteen 2012 saakka, jolloin Oulun päivät siirtyivät alkukesälle.
Seuran perustajajäseninstä kaksi on yhä, vielä 50 vuoden
jälkeenkin, osallistunut toimintaan. Esteri Ohenoja on muunmuassa opastanut mikroskopiakerhoa ja Riitta Herva osallistunut jäseniltaan sekä lukupiiriin. Huikea esimerkki meille nuoremmille!
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Tavataan Pikku-Syötteellä!

Valtakunnallinen sieniseurojen
tapaaminen 2022
S

ieniseuramme järjestää jo neljättä kertaa valtakunnallisen
Suomen sieniseurojen tapaamisen 9.-11.9. 2022. Paikkana toimii Pudasjärven Pikku-Syöte, ja järjestelyt ovat meille suuri,
yhteinen ponnistus. Jo tapahtuman nimikin kertoo, että se on
tarkoitettu vain jäsenille – eli juuri sinulle. Jäsensihteerimme
Marjan ensikokemus sienipäivistä löytyy tästä tiedotteesta. Toivon, että hänen innostuksensa tarttuisi muihinkin ja mahdollisimman moni jäsenemme lähtisi mukaan sienipäiville! Retkillä
ja näyttelyissä ei kuitenkaan ole aloittelijoille ohjausta – jonkinlainen perusosaaminen sienistä olisi suotavaa. Jo tässä tiedotteessa on lisätietoja tapahtumasta, ja tiedotamme ennen
kesää asiasta enemmän.
Sienipäivien ideana on retkeillä ja tehdä uusia sienilöytöjä - myös ruokasienistä, kirjata löydettyjä havaintoja laji.fi:hin,
kartuttaa ja jakaa omaa sienitietämystä ja tutustua sieni-ihmisiin ympäri Suomen. Oletpa sitten innokas sieniharrastaja
tai jo pitkään sieniä tutkinut ammattilainen, niin samanmielisessä seurassa on helppo tutustua ja päästä juttuun muiden
“sienihullujen” kanssa - saatat tavata muutaman sienigurunkin!
Pudasjärven alue tarjoaa erinomaiset sienimaastot ja Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte monipuoliset majoitusmahdollisuudet. Alueella on Syötteen kansallispuisto sekä erinomaiset retkeily- ja vaellusreitit.
Ilmoittautumislomake tapahtumaan avataan kevään aikana,
ja siitä tiedotetaan niin seuran kotisivuilla, Facebook- sivuilla
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sekä -ryhmässä että jäsenillemme jäsenkirjeellä. Tulemme järjestämään maksullisen bussikuljetuksen Oulusta Pikku-Syötteelle perjantaina ja lauantaina, sekä Pikku-Syötteeltä takaisin
Ouluun sunnuntaina.

Pieni katsaus ohjelmaan
Perjantai 9.9.
		
Vapaata seurustelua		
		 Perjantaisauna
Lauantai 10.9.
		
Sienipäivien avaus
		 Sieniretkiä
		
Sieninäyttelyn pystytystä
		 Juhlaillallinen
		 Illanviettoa
Sunnuntai 11.9.
		 Sieniretkiä

n Tutustu Pikku-Syötteen tarjontaan:
https://www.luontoon.fi/syote/kesareitit
https://www.luontoon.fi/syote
https://www.pudasjarvi.fi/matkailupalvelut
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Sienipäivät 2002, Haukipudas, Koivuhaka

Sienipäivät 2012, Hietasaari, Pohto

Oulun Sieniseuran Sienipäivien historia
Juhlavalla Suomen valtakunnallisella sieniseurojen kokoontu-

misella, arkisemmin Sienipäivillä, on pitkä historia. Kokoontuminen lienee saanut alkunsa Lammin biologisella tutkimusasemalla pidetystä vuosittaisesta, yksipäiväisestä sienipäivä-tapahtumasta joskus kuusikymmentäluvulla. Myöhemmin tapahtuman järjestämiseen on tullut mukaan Suomen Sieniseura sekä
eri puolille maatamme ilmestyneitä sieniseuroja. Tapahtuma on
joskus ollut nimeltään myös Sieniseurojen neuvottelupäivät.
Oulun Sieniseura järjesti Sienipäivät ensimmäisen kerran
vuonna 1988. Silloin paikkana oli Kuusamon upeissa maastoissa
sijaitseva Oulangan biologinen tutkimusasema. Sieniseuramme
täyttäessä 30 vuotta vuonna 2002, sienipäivät pidettiin Haukiputaalla Halosenniemen maastoissa. Merenranta, maaperän
kalkkivaikutus ja veneretki Röytän saareen olivat noiden Sienipäivien vetonauloja. Sienipäivien järjestäminen sieniseuramme
pyöreinä juhlavuosina on muodostunut tavaksi. Vuonna 2012
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Oulun Sieniseura järjesti Sienipäivät Hietasaaren Pohtossa. Silloin retkikohteena olivat Vihriäsaari, Kiimingin kalkkialue sekä
Sanginjoen metsät. Nyt 2022 on siis neljäs järjestelykertamme,
seuran 50-vuotisjuhlavuonna.
Sienipäivät on aina koonnut yhteen sieniasiantuntijat sekä
innokkaimmat harrastajat. Jokainen osallistuja on solahtanut
joukkoon helposti, koska kaikilla on sama innostuksen lähde.
Kyllä ”sienihullu” aina toisen ”kanssahullun” tunnistaa!
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Jäsensihteerin terveiset
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Oulun Hiihtoseuran lomaosake Rokualla on myös Oulun Sieniseuran jäsenten käytettävissä.

Jäsenedut
Retket ja tapahtumat
Järjestämme sienikaudella useita sieniretkiä jäsenille sekä yleisölle. Pääasiassa suuntaamme Oulun lähiympäristöön, ja kulku
on osallistujien itsensä järjestettävä. Kunkin retken toteutuminen riippuu pitkän ajan säästä ja sitä kautta sienten ilmaantuvuudesta. Retkistä ilmoitetaan jäsenille sähköpostitse, ja retkille ilmoittaudutaan kotisivuillemme tulevalla lomakkeella. Jos
jäät varasijalle, ilmoittaudu silti! Paikkojen vapautuessa olemme sinuun yhteydessä.
Myös muihin tapahtumiimme on lähtökohtaisesti aina ilmoittautuminen. Seuraa ilmoittelua sähköpostissasi sekä kotisivuillamme.

Vasemmalla korvasieni, oikealla huhtasienen lohkoja.

Rokuan lomaosake
Kuivurien lainaus
Sieniseuralla on kaksi hyötykasvikuivuria, joita jäsenemme saavat ilmaiseksi lainata. Kuivurit ovat Perus Orakas 5521 sekä Evermat ”klassikko”. Jos harkitset omaa kuivuria, saat hyvän käsityksen kuivureista näiden avulla! Kuivureilla voit kuivata niin
sieniä, marjoja, hedelmiä kuin yrttejäkin.
Jäsenet saavat lainata kuivureita kerran vuodessa viikoksi.
Vuokra-aika on perjantaista perjantaihin (haku perjantaina klo
14 jälkeen ja palautus ennen klo 14 seuraavana perjantaina).
Kuivurit ovat Oulun Haapalehdossa, ja vapaita aikoja voi tiedustella P. Keimiöniemi, p. 040-582 0839.
n Kuivurien tarkempi esittely kotisivuillamme:
www.oulunsieniseura.yhdistysavain.fi/jaseneksi-liittyminen-ja-jasened
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Yhteistyömme Oulun hiihtoseuran kanssa on avannut sieniseuramme jäsenille mahdollisuuden vuokrata Rokualta lomaosaketta. Lomaosakkeessa on majoitustilat viidelle. Heti ulko-ovelta lähtevät mahtavat kuntoilureitit ja polut Rokuan erittäin otollisiin sienestysmaastoihin! Tämä etu on vain jäsenillemme.
HUOM! OHS:n sivulta löytyvät varausohjeet eivät koske sieniseuralaisia! Halutessasi lisätietoja ja varausohjeet, laita sähköpostia seuran osoitteeseen oulun.sieniseura@gmail.com otsikolla ”Rokuan lomaosake”.

n Lisätietoja, hinnat ja kuvia voit käydä katsomassa Oulun Hiihtoseuran sivuilta:
www.oulunhiihtoseura.fi/seura/rokuan-lomaosake
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Tapahtumakalenteri
Muutokset ovat mahdollisia. Tapahtumien tarkemmat tie-

dot päivitämme nettisivuillemme, Facebook-sivullemme ja lähetämme sähköpostitse jäsenillemme jäsenkirjeinä. Nimenomaan jäsenille suunnatut tapahtumat päätetään jäsentoimikunnassa, johon pääset mukaan ilmoittautumalla yhdistykselle
sähköpostilla.
Symbolit
= jäsentapahtuma
= lapsiystävällinen tapahtuma
= yleisötapahtuma

Huhtikuu
n Vierailuluento: Nuijakkaat
Pe 1.4.2022 klo 17 - 18.30

Hattivatit, nuo omituiset olennot muumikirjoissa, lienevät saaneet innoituksensa nuijasienistä eli nuijakkaista. Nuo kalpet,
hoikat, haarattomat sienet nousevat kummitusmaisesti hämyisessä syysmetsässä. Vieraaksemme saapuu Kajaanista Teppo
Helo, joka esittelee valokuvin yleisemmät nuijakkaat ja myös
harvinaisuudet. Tule siis kuulemaan Oulun yliopiston kasvimu-
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seon kahvioon tai seuraa esitystä netissä. Google Meet -linkki
lähetetetään kaikille jäsenille.
n Jäsenilta
La 23.4.2022 klo 18 – 20
Nuori, muori, taapero tai vaari, sienistä iloa koko elämänkaari!
Jäsenillassa pääsemme tutustumaan toisiimme ja suunnittelemaan tulevaa sienikautta. Paikka sijaitsee Oulussa ja ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse jäsenkirjeessä.
n Sienipaikka-webinaari I
Ti 26.4.2022 klo 18 – 19.30
Edellisvuonna pidetty Sienimaastot-webinaari oli pidetty, ja palautteessa jäsenet toivoivat lisää maastotietoa. Järjestämme sen
tänä vuonna kahden webinaarin voimin. Ensimmäisessä osassa
käymme läpi Paikkatietoikkunan peruskäytön, ja toisessa osassa
vastaamme jäsenten Paikkatietoikkunan käytössä heränneisiin
kysymyksiin. Ajatuksena on, että ensimmäisen webinaarin jälkeen osallistujat kokeilevat ja harjoittelevat omatoimisesti Paikkatietoikkunan käyttöä, ja toisessa osassa ratkaistaan mahdollisia eteen tulleita ongelmia ja kysymyksiä.
Tässä ensimmäisessä webinaarissa tutkitaan yhdessä maastokarttoja ja paikkatietoaineistoja (paikkatietoikkuna.fi), kuten
puuston ikää ja lajia sekä metsän tiheyttä.
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Toukokuu
n Sienipaikka-webinaari II
Ke 11.5.2022 klo 18 – 19.30
Tässä webinaarissa ratkaistaan mahdollisia eteen tulleita ongelmia ja kysymyksiä Paikkatietoikkunan käytössä.
Jos aikaa riittää, vilkaisemme muitakin kuin Paikkatietoikkunan paikkatietoaineistoja sekä vilkaisemme lyhyesti ilmakuvista metsän kasvuhistoriaa.
n Sienestystarvikkeiden huoltopäivät
ja sienikori kahvipusseista
La ja su 14. – 15.5.2022 klo 12 – 16
Sienikausi on aluillaan. Sitä ennen on hyvä tarkistaa välineiden
kunto ja olinpaikka. Kokoonnumme kunnostamaan ja vertailemaan sieniveitsiä ja koreja, kertomaan vinkkejä ja virittäytymään uuteen kauteen. Halukkaat pääsevät tekemään sienikorin
ja lajittelukoreja kahvipusseista. Pussien kerääminen kannattaa aloittaa heti. Kuudellakymmenellä kahvipussilla päästään
jo jonkinlaiseen koriin, suurempaan voi mennä yli sata pussia.
Lajittelukoreja voidaan valmistaa jo muutamasta pussista. Voit
tulla tekemään omat korisi tai hakemaan ohjeita! Laita seuralle sähköpostia, jos tarvitset lisätietoja esimerkiksi pussien
puhdistamisesta.
n Korvasieniretki I
La 21.5.2022 klo 10 – 16
Ensimmäiset ruokasienet ovat täällä! Keväinen korvasieniretki
aloittaa sienestyskauden. Lähetämme retkestä lisätietoja jäsenille lähempänä ajankohtaa.
n Korvasieniretki II
La 28.5.2022 klo 10 – 16
Tänä keväänä käymme keräämässä korvasieniä kahteen kertaan! Katso lisätietoja edellisestä kohdasta.

Kesäkuu
n Suunnistuswebinaari
Keskiviikkona 8.6.2022
Saamme tällä kertaa suunnistamisoppeja seuran ulkopuolelta,
ja suunnistusseuran vetämän webinaarin. Aika ja vetäjä tarkentuu lähempänä ajankohtaa, lisätietoja jäsenille laitetaan sähköpostilla.
Suunnistusharjoittelu tapahtuu Oulurasteille osallistumalla.
Halukkaat jäsenet voivat omatoimisesti osallistua haluamaansa Oulurasti-tapahtumaan, jotka löydät verkkosivulta https://
oulurastit.info/.
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n Huhtasieniretki Muhokselle
La 11.6.2022 klo 10 – 16
Toinen kevätsieni, huhtasieni, on saanut otollisen maaperän
Muhoksella raivonneen metsäpalon vuoksi. Jäsenet saavat retkestä lisätietoja sähköpostitse lähempänä ajankohtaa.
n Värjäyskerho
Sienillä värjättiin ahkerasti viime syksynä. Tänä keväänä värjäyskerho jatkaa rajatulla osallistujamäärällä. Halukkaat voivat
ilmoittautua ja kysyä lisätietoja Lahja Pirttikoskelta puhelimitse tai WhatsAppilla numerosta 040 7418525. Kokoontumiset
Oulun Ala-Haapalehdossa.
Syksyllä on suunnitelmissa järjestää, edellisvuoden tapaan,
värjäyssienten keräysretki. Tästä lisää syksyn tiedotteessa!
n Mikroskopiakerho
Mikroskopiakerho ei ota uusia jäseniä, ja jatkaa nykyisellä kokoonpanolla. Jos muutoksia ilmenee ja paikkoja vapautuu, ilmoitamme siitä.
n Lukupiiri
Lukupiirin ajatuksena on kokoontua keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia sieniin liittyvistä kirjoista. Valitsemme läpikäytävät kirjat yhdessä, ja ne voivat olla sekä tietokirjoja että
kaunokirjallisuutta.
Kevään kirjaksi on valittu Suuri suomalainen sienikirja, jonka
ovat kirjoittaneet Jarkko Korhonen ja Pirjo Penkkimäki, 5.painos. Teoksessa sienet käydään läpi niiden kasvuympäristön mukaan. Sienten lisäksi kirjassa on erilaisia tietoiskuja sekä reseptejä. Tarkoituksena on kerrata sienet kasvuympäristöineen hyvissä ajoin ennen sienikauden alkua.
Lukupiiri kokoontuu keväällä Höyhtyän Välkkeellä, tiistaina
12.4. klo 18.30 ja tiistaina 26.4. klo 17. Huomaa eri alkamisajankohdat!
Toivotamme entiset ja uudet lukupiiriläiset tervetulleiksi!
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet saatte erillisellä sähköpostiviestillä.

Sieniseuran syksy
Syksyn tapahtumia suunnitellaan myöhemmin tänä
keväänä ja kesänä. Luvassa on jälleen monenlaisia tapahtumia! Ajan ja paikan puolesta varma tapahtuma
on sieniseurojen yhteinen Sienipäivät, jotka pidetään
9. - 11. syyskuuta Pikku-Syötteellä.
Syksyn tiedotteessa kerromme sieniretkistä, jäsenilloista, luennoista ja webinaareista. Pääset mukaan
suunnittelemaan ja tekemään tapahtumia jäsentoimikunnassamme! Ilmoittaudu mukaan laittamalla sähköpostia seuralle.
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Sieniseuran hallinto 2022

Antti Pekkala

Seija Seljänperä

Eija Paasi

Pirjo Keimiöniemi

Henna Stenvall

Marja Kyösti

Lahja Pirttikoski

Mervi Haapsamo

O

ulun Sieniseuran hallitus valittiin kevätkokouksessa
2.2.2022, ja hallitus järjestäytyi 9.2.2022. Puheenjohtajaksi kevätkokouksessa valittiin jo viidenneksi kaudeksi Antti Pekkala.
Konkareita ovat myös varapuheenjohtajaksi valittu Seija Seljänperä, sihteeriksi valittu Eija Paasi, rahastonhoitajaksi valittu
Pirjo Keimiöniemi, jäsensihteeriksi valittu Marja Kyösti sekä
kevätkokouksessa varajäseneksi valittu Lahja Pirttikoski. Uusia hallituksen jäseniä ovat tiedottajaksi valittu Henna Stenvall
sekä kevätkokouksessa varajäseneksi valittu Mervi Haapsamo.
Hallituksen lisäksi vahvistuksenamme on edelleen viestintäkoordinaattori Marjukka Aronen.

Kiitokset toimijoille

Stenvall varsinaisena ja Mervi Haapsamo varajäsenenä. Huilivuoroon siirtyivät Tarja Anisimaa ja Jaana Salo. Tarja toimi
hallituksessa viisi vuotta. Vuodesta 2017 sihteerinä ja viimeisen vuoden tiedottajana. Tarjan lukuisat ideat, toimeenpaneva asenne ja hyvä näkemys tiedottamisesta nostivat seuran
toiminnan uudelle asteelle, ja paljolti on meillä Tarjaa kiittäminen viime vuosien jäsenmäärän kasvusta. Jaana toimi hallituksessa 2020 ja varajäsenenä 2021. Uudeksi toiminnantarkastajaksi valittiin Maarit Vainio. Pitkäaikainen tarkastajamme
Matti Kulju siirtyi varatoiminnantarkastajaksi ja Annu Ruotsalainen huilivuoroon. Haluamme lausua seuran puolesta lämpimimmät kiitoksemme Tarjalle, Jaanalle, Matille ja Annulle seuran eteen tehdystä työstä!

Vuosikokous toi meille uuden hallituksen ja muutoksia toiminnantarkastukseen. Hallituksessa uusina aloittivat Henna

”

Liikunta tekee myös aivoille hyvää. Fyysisen jumpan
lisäksi myös aivojumppa on silloin tällöin hyödyksi. Värkkäsin
PowerPointilla pienen pohdiskelutehtävän. Tarkkaavaisimmat voivat huomata myös jonkin liitepinnan sieniin.”

Aivojumppa

?

Jäsenemme Pekka Belt teki kevään iloksi kiperän sieniongelman ratkaistavaksi! Tutki tehtävää ja kerro meille päätelmäsi tai arvauksesi lomakkeella, jonka löydät
verkkosivuiltamme. Ratkaisun lähettäneiden, olipa lähettäjä osunut oikeaan tai ei, kesken arvotaan lämmittävä yllätys! Vastaa 30.4.22 klo 23.00 mennessä.
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Pulmatehtävä:
Mikä vaihtoehdoista A, B, C tai
D sopii loogiseksi jatkoksi 3 x 3
-taulukkoon kysymysmerkkien
kohdalle?
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Kuva: Aune
Pisilä

Oulun Sieniseura ry

.
ottoresepti
e Pisilän lu
n
u
A
e
m
Jäsenem

Suppilovahvero-poropiiras
Pohja:
100g
1 dl
0,5 dl
2 dl
1 tl
0,5 tl
0,5 dl

voita tai margariinia
juustoraastetta
perunajauhoja
vehnäjauhoja
leivinjauhetta
timjamia
kylmää vettä

Täyte:
1 litra tuoreita suppilovahveroita
tai kourallinen kuivattuja
1 rkl öljyä
0,5
purjoa
100 g kylmäsavuporoa
1/2
punaista paprikaa
2 dl kevyt- tai ruokakermaa
3
munaa
0,5 tl mustapippuria
1 tl
timjamia
2 dl juustoraastetta

Resepti on mainiosta sienikirjasta Järvinen, Kosonen & Joutjärvi: Parhaat
ruokasienet ja maukkaimmat sieniherkut

l Jos käytät kuivattuja sieniä, liota niitä vesitilkassa noin 20 minuuttia.
1. Notkista rasva. Sekoita siihen juustoraaste sekä jauhot siivilän läpi.
Lisää mausteet.
2. Mittaa joukkoon vesi ja sekoita taikina nopeasti tasaiseksi.
3. Painele taikina ison piirasvuoan tai pienien annosvuokien pohjalle ja reunoille.
4. Haihduta sienistä enin neste pannulla.
5. Lisää mukaan öljy ja purjorenkaat, kääntele hetki ja anna jäähtyä.
6. Valmista seuraavaksi täyte. Leikkaa poro ja paprika kuutioiksi.
7. Riko kulhoon munat, sekoita joukkoon kerma ja mausteet.
8. Ripottele pohjataikinalle sieniseos, poro-paprikakuutiot sekä juustoraaste.
9. Kaada päälle muna-kermaseos.
10. Kypsennä piirasta 200 asteessa noin 40 minuuttia.
l Poron sijaan voit kokeilla suppilovahveroiden seuraksi myös pekonia,
kylmäsavulohta tai savutofua.
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