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PJ:N PALSTA

JÄSENSIHTEERIN
TERVEISET

Suppilovahveroita. Kuva: Tarja Anisimaa

SEURAN INFOA

TAPAHTUMAKALENTERI

ANTIN PALSTA
Antti Pekkala on toiminut
seuran pj:na vuodesta 2018

Aurinko on hellinyt kesäihmisiä runsain

Kynsilehdossa on Oulun sieniaiheisten

määrin. Sieni-ihmisillä on näin sienisesongin

tiennimien keskittymä. Liekö nimet vetäneet

lähestyessä alkanut jo hieman ryppy otsassa

asukkaita tai tienimet viitoittaneet

syventyä. Helteet ovat jatkuneet monta

harrastuksen pariin, koska postinumeron

viikkoa ja monin paikoin ei ole pisaraakaan

90650 alueella on meidän suurin

tullut vettä. Metsät ovat rutikuivia ja toivo

jäsenkeskittymä! Paljon on jäseniä myös

runsaista sienisadoista hiipuu.

Liminka-Tyrnävä -seudulla. Syksyn
jäsenretkiä suunnataan eri puolille Oulun

Kirjoittaessani tätä sattui kuitenkin juuri

seutua ja myös näiden kahden alueen

ilahduttava rankkasade Oulun seudulle. Nyt

seutuville.

heräsi toivo! Parin viikon kuluttua eli
heinäkuun viimeisellä viikolla kannattaa

Toimintasuunnitelma rakennettiin jäsenistön

suunnistaa sienimetsään. Onnekkaimmille

palautteen ja toiveiden perusteella. Tälle

on silloin satoa tarjolla.

syksylle toimintaa on huomattavan paljon
runsaammin kuin ennen. Näin laajan

Vuositeemamme "Yhdessä ollaan enemmän"
mukaisesti olemme tiivistäneet
yhteydenpitoa jäseniin jäsensihteerin avulla.
Kevään jäsenmaksujen yhteydessä

toiminnan järjestäminen pelkästään
hallituksen toimin teettää paljon töitä.
Tehdään yhdessä. Silloin saadaan enemmän.

lähetimme myös jäsentietojen
päivityspyynnön. Jäsenemme ovat ahkerasti
päivittäneet tietojaan, kiitos! Lähetämme
uuden päivityspyynnön maaliskuussa 2022.
Toivomme, että loputkin jäsenet päivittävät
tuolloin tietonsa.

Terveisin Antti

YHDESSÄ OLLAAN ENEMMÄN

Haperoretki 2020. Kuva Tarja Anisimaa

Jäsensihteeri Marja:
Valitsimme vuoden teemaksi Yhdessä

"Sydämellisesti tervetuloa kaikki sieniseuran

ollaan enemmän. Ajatuksena nostaa

jäseneksi ja sienestyksen pariin. Tälle

keskiöön jäsenet ja seuran aktiivinen
yhteys jäseniin. Aktiivinen seura syntyy
jäsenistä ja jäsenten toiminnasta. Seura
on ihmisiä, ihmisten välisiä
kohtaamisia, kaveruuksia ja verkostoja.
Seura on yhdessä tekemistä ja yhdessä

vuodelle seuraan on liittynyt uusia jäseniä
36. Otan yhteyttä jokaiseen uuteen
jäseneen puhelimella tai sähköpostilla.
Jokainen uusi jäsen saa minulta infopaketin
seuran toiminnasta."

aikaansaamista. Seura on
yhteydenpitoa jäseniin ja jäsenten

PS. Kiinnostaisiko sinua osallistua jonkin

yhteydenpitoa seuraan.

tietyn tapahtuman suunnitteluun tai
järjestelyihin? Jos kiinnostaa, niin laita
viestiä tulemaan.

Hei! Minuun voit ottaa
yhteyttä seuran jäsenasioissa.
puh. 050 361 9106, iltaisin.
Tekstiviestillä ja
oulun.sieniseura@gmail.com
tavoittaa myös.

Terveisin Marja

JÄSENMAKSUT JA YHTEYSTIEDOT
V. 2021 jäsenmaksu on 15 euroa.

Seuran yhteystiedot:

Jäseneksi liittyminen: Täytämällä kotisivulla

Sähköposti: oulun.sieniseura@gmail.com

olevan liittymislomakkeen ja maksamalla

Puhelin: 050 361 9106 (jätä soittopyyntö jos

jäsenmaksun Oulun Sieniseuran tilille FI24

emme pysty vastaamaan). Parhaiten tavoittaa

5741 3620 0653 72 liityt seuran jäseneksi.

tekstiviestillä.

Uuden jäsenen ensimmäinen vuoden

Kotisivut: oulunsieniseura.yhdistysavain.fi

jäsenmaksun viite on 11840.

Facebook: Oulun Sieniseura ry.

Maksamisen jälkeen saat jäsensihteeriltä
sähköpostitse vahvistuksen seuraan
liittymisestä, tietopaketin seuran
toiminnasta, uusimman jäsentiedotteen ja
seuran säännöt. Tämän jälkeen saat
jäsentiedotteet (2x/vuosi) ja
tapahtumatiedotteet automaattisesti
sähköpostiisi. Seuraavan vuosien
jäsenmaksulaskut lähetään alkuvuodesta (v.
2022/maaliskuu) seuran psta yksilöllisellä
viitteellä.

Olenkohan maksanut jäsenmaksun?
Seuran tapahtumat ovat tarkoitettuja vain
seuran jäsenille, paitsi yleisötapahtumat.
Vaikka maksamattomia jäsenmaksuja
valitettavasti on vielä runsaasti, lähetämme
tämän jäsentiedotteen vielä kaikille.
Tarkastelemme jäsenmaksutilanteen
seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Teemme päätökset sääntöjemme mukaisesti:
"Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, kun kaksi
jäsenmaksua peräkkäin jää maksamatta". Voit
tarkistaa tämän vuoden jäsenmaksusi helposti
laittamalla viestiä
oulun.sieniseura@gmail.com. Jäsensihteeri
tarkistaa tilanteen ja sen jälkeen voit huoletta
osallistua jäsentapahtumiin, kiitos!

OSS TIEDOTTAA
Tapahtumiin ja retkiin ilmoittautuminen

Sieni- ja retkioppaat opastavat

Seuran tapahtumiin ilmoittaudutaan

harrastuksen pariin

kotisivuilla olevan ilmoittautumislomakkeen

Seuran sieniretkillä on mukana aina

kautta (paitsi webinaarit). Jokaisesta

vähintään yksi sieniopas ja yksi retkiopas.

tapahtumasta laitamme kotisivulle erillisen

Sieniopas vastaa sienten oikeasta

lomakkeen ilmoittautumista varten. Retki- ja

tunnistamisesta ja tietää sienten yleisimmät

tapahtumainfot lähetetään jäsenille

käsittelytavat. Sienioppaana toimii henkilö,

sähköpostitse vielä erikseen sekä lisätään ne

jolla on mm. keruutuotetarkastajan, sieni-

myös kotisivulle. Ilmoittautumislomake

Martan, sienineuvojan tai vastaavat tiedot ja

ilmestyy kotisivulle kun ilmoittautuminen

taidot.

alkaa eli 2 viikkoa ennen tapahtumaa.

Retkiopas huolehtii retken käytännön asiat,

Lomake poistuu kotisivulta ilmoittautumisen

tietää paikan tai tuntee maaston. Retkiopas

päätyttyä. Jokaiseen tapahtumaan voi ja

on myös sienioppaan oikea käsi auttaen

kannattaa ilmoittautua myös varasijalle.

sienten tunnistamisessa omien taitojensa

Olethan yhteydessä meihin, jos havaitset

mukaan.

jotain ongelmaa ilmoittautumisessa.

Kuivaa sieniä talven varalle - lainaa

Suomen Sieniseurojen tapaaminen

seuralta hyötykasvikuivuri!

Suomen Sieniseurojen tapaaminen on tänä

Jäsenet voivat lainata OSS:n

vuonna Jyväskylässä 10. - 12.9.2021.

hyötykasvukuivureita ilmaiseksi. Seuralla on

Tapahtuman järjestää Jyvässeudun

kaksi kuivuria, Perus Orakas 5521 ja Evermat

Sieniseura. Tapahtuma kokoaa yhteen

“klassikko”, joilla voit kuivata sieniä,

sienten harrastajia ja asiantuntijoita Suomen

marjoja, hedelmiä, yrttejä. Testaa kuivureita

eri kolkista. Tapahtumasta ei ole vielä

ja kuivaamista ennen oman kuivurin

virallista tiedottetta. Tiedotusta voit seurata

hankkimista!

Facebookista: jyvasseudunsieniseura.

Vuokra-aika on 1 vk pe-pe. Lainaus
1x/jäsen/v. Lainata voi useamminkin, jos
kuivurit ovat vapaana. Haku pe klo 14 jälkeen
ja palautus pe klo 14 mennessä. Kuivurit
sijaitsevat Oulun Haapalehdossa.
Varaaminen, vapaat ajat ja lisätiedot P.
Keimiöniemi, p. 040-582 0839. Kuivureiden
kuvat ja tekniset tiedot löytyvät kotisivulta.

WEBINAAREJA JA KERHOJA
Mikroskopiakerho

Lukupiirin jatkot

Mikroskopiakerho jatkuu syksyllä 2021.

Lukupiirin perusajatuksena on kokoontua

Kerhossa tarkastellaan omalla mikroskoopilla

keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia

omia tai Oulun kasvimuseon sieninäytteitä.

sieniaiheisista kirjoista. Viime talvena

Jos sinulla on oma mikroskooppi ja olet

kävimme läpi paksua Sienten biologia-kirjaa

skooppaillut aikaisemmin, ota yhteyttä Aune

luku kerrallaan yhteensä 8 kertaa. Kirja oli

Pisillään p.045-256 0735 ja kysy mahdollisesti

aika haastava harrastajalle mutta

vapautuvia paikkoja.

mielenkiintoinen. Jatkossa meillä on
mahdollisuus valita halutessamme kevyempi
kirja. Ensikokontuminen ma 18.10.2021 klo
18.00. Valitsemme yhdessä kirjan,
kokoontumisajat ja lukupiirin vetäjän/t.
Jokainen voi kokoontumisessa ehdottaa

WEBINAARIT!

luettavaa kirjaa. Lukupiiri kokoontuu etänä tai
läsnä riippuen koronatilanteesta. Toivotamme

Google Meet-sovellus. Kokouslinkki ja
kirjautumissohje lähetetään 2 viikkoa ennen
tapahtumaa jäsenille. Ei ennakkoilmoittautumista.

kaikki entiset ja uudet lukupiiriläiset

Sienimaastot-webinaari yhteistyössä

Tatti-webinaari

Lapin Sieniseuran kanssa

Opettelemme eri tatteja ja niiden

Älykästä suunnistusta osa 2. Aloittavan

tuntomerkkejä sieninäytteiden ja kuvien

ruokasienestäjän iso haaste on hahmottaa,

avulla.

minkälaisista maastoista ruokasieniä

Tatit ovat maukkaita ja monikäyttöisiä

kannattaa etsiä. Osa maastoista on sellaisia,

ruokasieniä. Tattien keruulla on aloittelijan

joissa ruokasieniä ei kasva. Maastokartta

helppo aloittaa sienestäminen. Tateissa ei ole

tarjoaa kuitenkin vihjeitä ja lisäksi

myrkyllisiä lajeja, ainoastaan vain muutama

internetistä löytyy paikkatietoaineistoja,

pahanmakuinen.

tervetulleiksi.

joiden avulla sienimaastoja voidaan edelleen
tarkentaa. Webinaarissa tutkitaan yhdessä

Aika: ma 16.8.2021 klo 18.00 – 19.30

maastokarttoja ja paikkatietoaineistoja

Vetäjä: Antti Pekkala ja Tytti Raudaskoski

(paikkatietoikkuna.fi).

Jäsenilta

Aika: ti 10.8.2021 klo 18.00-19.30
Vetäjät: Antti Pekkala, OSS ja Piritta Mattila,
LSS
Jäsenilta

TAPAHTUMAKALENTERI
ELOKUU
Metsän herkulliset ruokasienet

Sieniherkku-kahvila Loppulassa

Teemme retken metsään ja tutustumme

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun

ruokasieniin. Teemme löydetyistä sienistä

yhdistys ry. järjestää sieninäyttelyn

näyttelyn ja tunnistamme niitä yhdessä.

Loppulan pihalla. OSS:n hallitus myy kahvia

Omat eväät ja sienikorit. Sienet

ja sieniherkkuja koko näyttelyn ajan (tai niin

sienitilanteen mukaan.

kauan kun herkkuja riittää). Tuotto
lahjoitetaan Loppulan ystävät ry:lle. Tule

Aika: la 21.8. klo 10-14 (kesto n. 4 h)

tutustumaan sieninäyttelyyn ja samalla

Paikka: Oulun seutu

Oulun Sieniseuran toimintaan ja

Osallistujia max. 20, jäsenretki

hallituslaisiin.
Aika: su 22.8.2021 klo 12-17
Paikka: Sanginjoen luontokeskus,

Yhdessä sienestämään – sieniretki &
jäsenilta
Hei, oletko liittynyt seuraamme viime
vuosina? Tai haluatko tietää enemmän
toiminnastamme ja tutustua muihin
sienestäjiin? Tervetuloa jäseniltaan!
Teemme yhdessä sieniretken,
kokoonnumme nuotion äärelle ja
juttelemme sienistä. Sieniseuran hallitus
esittäytyy, kertoo seuran toiminnasta ja
tarjoaa nuotiokahvit. Omat makkarat, mukit
ja sienikorit mukaan.
Aika: to 26.8.2021 klo 17.30 – 20.00
Paikka: Oulun seutu

Sanginjoentie 1101, Oulu

SYYSKUU
Ruokasienestäjän DEF – kehnäsieniretki

Jäsenilta ja Laji.fi

Ruokasienestäjän ABC:n jatko DEF sukeltaa

Jäsenillassa opettelemme omien tieteellisten

sienimetsään kehnäsienten pariin. Poimimme

sienihavaintojen tekemistä. Tunnistamme

ja tutkimme myös muita metsän ruokasieniä

sieniä ja kirjaamme ne yhdessä Laji.fi

vallitsevan sienitilanteen mukaan.

tietokantaan. Kerää lähiluonnostasi muutamia
tuoreita sieniä näytteeksi. Kirjaamalla sienet

Aika: ke 1.9. 17:30 - 20:00

tietokantaan, olet mukana Sieniatlas-

Paikka: Oulun seutu

kansalaistiedehankkeessa!

Osallistujia max. 12, jäsenretki
Suomen Lajitietokeskus (laji.fi) kerää ja

Sieniä, sieniä, sieniä!

yhdistää suomalaisten lajihavaintoja

Mennään metsään ja kerätään alkusyksyn

avoimeen tietokantaan. Sivulla voit tutustua

ruokasieniä. Tunnistetaan sieniä ja jutellaan

eliölajeihin ja niiden esiintymiseen sekä pitää

niiden käytöstä. Sienet vallitsevan

kirjaa omista luontohavainnoistasi. Kirjattujen

sienitilanteen mukaan.

tietojen perusteella tutkijat päivittävät mm.
lajien levinneisyyskarttoja.

Aika: ti 7.9. 17:30 - 20:00
Paikka. Oulun seutu

Aika: ma 20.9. klo 17.00 – 18.30

Max. 12 osallistujaa, jäsenretki

Paikka: Oulun yliopisto

Rouskuretki

Tryffelitreffit - sienikoirademo

Etsitään rouhevia rouskuja sekä muita

Anni Nevala kertoo tryffeleiden etsisimisestä

metsän ruokasieniä vallitsevan sienitilanteen

koiran kanssa ja kertoo kuinka koira voidaan

mukaan.

opettaa etsimään luonnontryffeleitä. Paikalle
tulee myös koira joka etsii illan aikana

Aika: ke 15.9.2021 klo 17.30 – 20.00

tryffeleitä näytösluonteisesti. Kokoonnumme

Paikka: Oulun seutu

paikkaan jossa tiettävästi luonnontryffeleitä

Jäsenretki

löytyy.

Värjäyssienten keruuretki

Aika: 27.9. klo 18.00 - 20.00

Keräämme sienivärjäykseen sopivia sieniä ja

Vetäjä: Kennel Fungo / Anni Nevala

kääpiä yhdessä sienioppaan kanssa.

Paikka: ilm. myöhemmin
Jäsentreffit

Aika: ke 22.9.2021 klo 17.00 – 20.00
Paikka: Oulun seutu
Kurssin vetäjä: Kirsi Eskelinen
Yleisöretki

LOKAKUU
Suppilovahveroretki

Sienivärjäyskurssi

Lähdemme keräämään suppilovahveroita

Kokeilemme yhdessä useita erilaisia

sisämaan ikikuusikohin.

värjäyssieniä ja -kääpiä villalankojen
värjäykseen kauniin syksyisessä Oulujoen

Aika: la 2.10. Klo 9. 00 – 16.00 (koko päivä)

rannassa. Kurssi sopii hyvin niin vasta-

Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

alkajille kuin jo hieman värjäystä

Maksullinen jäsenretki. Paikkamäärä ja

harrastaneille.

kuljetus tarkentuu koronatilanteen mukaan

Kurssille tarvitset omat villalangat. Seura

lähempänä retkeä.

järjestää kurssille värjäyssienet sekä muut
tarvikkeet. Voit osallistua halutessasi

Kääpäkävely

värjäyssienten keruuretkeen tai tuoda omia

Tutustumme retkikohteen metsän kääpiin
oppaan johdolla.

sieniä/kääpiä mukaasi.
Aika: la 9.10.2021 klo 10-16

Suomesta on tavattu yli 200 kääpälajia.

Paikka: Myllyojan asukastupa,

Kääpälajisto on hyvin erikoistunutta. Eri lajit

Jokivarrenpolku 5

ovat sopeutuneet elämään vain tietynlaisella

Vetäjä: Kirsi Eskelinen

lahopuulla. Puulaji, rungon järeys,

Hinta: jäsenille 25€ ja ei-jäsenille 35€

lahoamisvaihe, seuralaislajit ja pienilmasto

Max. 10 osallistujaa, yleisö

vaikuttavat siihen, mitä lajeja puulla
esiintyy.
Aika: ti 5.10. klo 17.30 - 20.00
Paikka: Oulun seutu
Vetäjä: Matti Kulju
Yleisöretki

MARRASKUU - JOULUKUU - TAMMIKUU 2022
Jäsentapaaminen

Sieniseuratoimijoiden pikkujoulu

Löytyisköhän vielä suppiksia, hallavahakkaita

marras-joulukuu

tai talvijuurekkaita? Kokoonnutaan laavulle ja

Sieniseuran toiminnan mahdollistajat: mm.

tehdään sienitulet ja tutkaillaan maastoa. Tai

tapahtumien järjestäjät, oppaat, vetäjät ja

vaihtoehtoisesti ollaan sisällä sieniteeman

tukihenkilöt. Lisätietoja ja kutsut lähempänä

merkeissä.

ajankohtaa.

Aika: su 7.11. klo 12-15
Paikka: Oulun seutu

Sieniruokakurssi
Kurssilla valmistamme erilaisia sieniruokia
tuoreista, kuivatuista, suolatuista ja
pakastetuista sienistä yhdessä PohjoisPohjanmaan Marttojen kanssa.
Aika: ti 16.11.2021 klo 17-20 (kesto 3 tuntia)
Paikka: Marttala, Oulu, Kajaaninkatu 36,
90100 Oulu

TAMMIKUU 2022
Jäsenten ideapaja
Ideoidaan ja pohditaan yhdessä tuleville
vuosille seuran toimintaa. Millaista
toimintaa haluaisit seuran järjestävän?
Retkiä, kursseja tms. Nyt voit vaikuttaa.
Aika: ma 10.1.2021
Paikka: Kasvimuseo/Tiedepuutarha
Lisätietoja myöhemmin.

Hinta: Ei-jäsenet 38 eur ja jäsenet 23 eur.
Hinta sisältää ohjeet, ruoanvalmistuksen ja
ruokailun. Maksu käteisellä Marttalassa.
Max. 16 hlöä, yleisö

Kuva: Canva.com

OULUN SIENISEURAN SIENISYKSY 2021

ELOKUU
ti 10.8.2021
ma 16.8.2021
la 21.8.2021
su 22.8.2021
to 26.8.2021

Sienimaastot webinaari
Tatti webinaari
Metsän herkulliset ruokasienet
Sieniherkku-kahvila, Loppula
Yhdessä sienestämään

jäsen
jäsen
jäsen
yleisö
jäsen

SYYSKUU
ke 1.9.2021
ti 7.9.2021
ke 15.9.2021
ma 20.9.2021
ke 22.9 2021
ma 27.9.2021

Kehnäsieniretki
Sieniä, sieniä, sieniä
Rouskuretki
Jäsenilta ja Laji.fi
Värjäyssienten keruuretki
Tryffelitreffit

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
yleisö
jäsen

Suomen Sieniseurojen tapaaminen 10. - 12.9.2021, Jyväskylä
LOKAKUU
la 2.10.2021
ti 5.10.2021
la 9.10.2021

Suppisretki
Kääpäkävely
Sienivärjäyskurssi

jäsen
yleisö
yleisö

MARRASKUU
su 7.11.2021
ti 16.11.2021

Jäsentapaaminen
Sieniruokakurssi

jäsen
yleisö

JOULUKUU
marras-joulu

Sieniseuratoimijoiden pikkujoulu

TAMMIKUU 2022
ma 10.1.2022
Jäsenten ideapaja

jäsen

