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

Pitkä koronatalvi on vaihtunut vihdoin

Tällä toimintakaudella aloitamme

kevääseen. Ensimmäiset suojasäät ovat tulleet

työn näiden asioiden parantamiseksi:

jo Oulun seudulle. Maaliskuu maata näyttää

vuositeemaamme sisältyy sienikaveruus.

ja huhtikuu humahuttaa. Runsaslumisuus on

Suunnistamisen ja karttaosaamisen edistämiseksi

joinakin vuosina ennakoinut hyvää

järjestämme tällä toimintakaudella kolme

sienivuotta. Saa nähdä, kuinka tänä vuonna
käy.
Seuran hallitus uudistui vuosikokouksessa.
Monivuotinen hallituksen jäsen Tytti
Raudaskoski ja varajäseninä yhden kauden
toimineet Tuija Tervaskanto ja Maarit Vainio
jäivät pois hallituksesta. Iso kiitos heille
toimimisesta seuran ja jäsentemme hyväksi!
Uudella hallituksella tartuimme aikaisin
toimeen ja olemme kokoustaneet jo monta
kertaa. Hallituksen pesteihin teimme pieniä

tapahtumaa: karttasovellus webinaari,
suunnistusharjoitus maastossa ja sienimaastot
webinaari.
Koronatilanne on tällä hetkellä vaikea. Kevään
tapahtumia järjestämme webinaarien avulla
ja osa tapahtumista voidaan järjestää
pienryhmissä huomioiden voimassa olevat
rajoitukset.
Toivon ja luotan siihen, että syksyllä meillä on jo
paljon parempi tilanne kokoontumisten

muutoksia ja lisäyksiä. Varapuheenjohtajaksi

suhteen ja toimintamme palaa jälleen

valittiin Seija Seljänperä ja sihteeriksi Eija

normaaliksi. Perustan tämän luottoni kahteen

Paasi. Hallitukseen muodostettiin lisäksi kaksi

seikkaan: viranomaisten mukaan aikuisväestö on

uutta pestiä: Tarja Anisimaa aloitti

Suomessa rokotettu heinäkuun alkuun

tiedottajana ja Marja Kyösti jäsensihteerinä.

mennessä ja viime kesänä koronan tarttuvuus
pieneni kesällä.

Jäseniltämme olemme kuulleet, että kaksi
isointa estettä sienestämiselle ovat

Näissä toiveissa toivotan jäsenillemme

sienikaverin puute ja suunnistamisen

aurinkoisia hiihtokelejä ja jännittävää

epävarmuus (yksin liikkuessa).

sienikauden odotusta!

Terveisin Antti

YHDESSÄ OLLAAN ENEMMÄN

Jäsenretki Konttikangas-Karjonevan luonnonsuojelualueelle Paavolaan 2019

Valitsimme vuoden teemaksi "Yhdessä ollaan enemmän". Ajatuksena nostaa 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 aikaansaamista. Seura on yhteydenpitoa jäseniin ja jäsenten
yhteydenpitoa seuraan.
Teemaa tukemaan meillä on nyt jäsensihteeri Marja Kyösti. Marja toivottaa uudet jäsenet
tervetulleiksi, hoitaa jäsenrekisterin ja on jäsenistöön yhteydessä tarpeen mukaan. Uudelle
jäsenelle Marja on koonnut seurasta ja seuran toiminnasta infokirjeen, jonka jäsen saa
liittyessään seuraan. Jäsenrekisteriin lisätään yhteydenpitoa varten puhelinnumerot ja
retkisuunnittelun tukemiseen postinumerot.
Hei! Minuun voit ottaa
matalalla kynnyksellä yhteyttä,
kun jokin asia
seuran jäsenyydessä tai
tapahtumiin osallistumisessa
mietityttää.
Seuran puh. 050 361 9106, iltaisin.
Tekstiviestillä ja sähköpostilla
tavoittaa myös.

Terveisin Marja

TAPAHTUMAKALENTERI
MIKROSKOPIAA, SIENTEN BIOLOGIAA JA RUOKASIENIÄ

Mikroskopiakerho
Aune Pisilän vetämä mikroskopiakerho on toiminut kevään koronarajoitusten puitteissa.
Kerhossa tarkastellaan omalla mikroskoopilla joko omia tai Oulun kasvimuseon
sieninäytteitä. Kerhoon pääsevät mukaan jäsenet, joilla on jo mikroskopointikokemusta.
Tällä hetkellä kerhon jäsenmäärä on täynnä.

Lukupiiri kirjasta Sienten biologia
Syksyllä 2020 aloitimme lukupiirin kirjasta Sienten biologia. Lukupiirissä kävimme läpi
kirjan kolme ensimmäistä lukua. Neljäs luku käsiteltiin 22.3.2021 pidetyssä webinaarissa
"Sienten genetiikka ja sekvenssiharrastus". Lukupiirin perusajatuksena on että käymme läpi
kirjasta valitut luvut siten, että lukupiiriläisistä aina jokainen vuorollaan tekee alustuksen.
Alustuksen jälkeen kyselemme toisiltamme ja keskustelemme luvusta. Lukupiiriin 2021
voidaan ottaa muutamia uusia jäseniä. Ota yhteyttä oulun.sieniseura@gmail.com jos
kiinnostuit. Kirjan voit ladata täältä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/313222
Lukupiirin päivämäärät ja aiheet:
ti 6.4. klo 18:00, luku 5. Sienten lisääntyminen
ma 19.4. klo 18:30, luku 6. Symbionttiset sienet
ma 3.5. klo 18:30, luku 8. Hajottajasienet
ke 19.5. klo 18:00, luku 11. Sienet ja ihminen

Ruokasienestäjän DEF
Viime vuonna toteutimme ensimmäistä kertaa aloitteleville ruokasienestäjille tarkoitetun
Ruokasienestäjän ABC:n. Tänä vuonna Ruokasienestäjän ABC:n idea jatkuu, mutta muuttaa
hieman muotoaan. Ruokasienestäjän DEF - kolme erilaista retkeä! Tähän valitut sienet ovat
korvasieni, kehnäsieni ja suppilovahvero. Ensimmäinen retki on korvasieniretki toukokuussa
ja loput retket pidetään syksyllä. Jokaiseen retkeen ilmoittaudutaan erikseen lähempänä
retkeä, kun ilmoittautuminen avataan. Retkistä voi valita mieleisensä ja ei edellytetä
Ruokasienestäjän ABC:tä. * JÄSENILLE

TAPAHTUMAKALENTERI

Muutokset mahdollisia. Tapahtumista tarkemmat tiedot erikseen
lähetettävissä jäsenkirjeissä.

HUHTIKUU
Karttasovellus webinaari ke 21.4.2021 klo 18.00 - 19.30
"Sienipaikan koordinaatit talteen ja turvallisesti kotiin"
Pidämme yhdessä Lapin Sieniseuran kanssa karttasovellus webinaarin. Webinaarissa
käymme läpi muutaman yleisimmän karttasovelluksen Android ja Applen sovelluskaupoista
sekä selainpohjaisia karttasovelluksia. Webinaari on tarkoitettu sinulle, joka koet
epävarmuutta suunnistamisessa ja haluat oppia lisää kartan ja sovellusten käytöstä.
Webinaarin tavoitteena on:
- tutustuttaa jäsenet karttasovellusten käyttöön
- rohkaista sovellusten käyttöä ja mahdollistaa itsenäinen maastossa liikkuminen
- neuvoa kuinka karttasovelluksella voi lisätä sieniretken turvallisuutta * JÄSENILLE

TOUKOKUU
Karttaharjoitus maastossa to 6.5.2021 klo 17.00 - 20.00 (varapv ke 12.5.2021)
"Sienestäjä katosi Mäntyharjulla"
Kokoonnumme maastossa kiintorasteille ja harjoittelemme suunnistusta pienissä ryhmissä.
Koska rajoitukset muuttuvat jatkuvasti, tämän tapahtuman muoto rakentuu vasta lähempänä
tapahtumaa. Tapahtumasta lähetetään erillinen jäsenkirje, jossa lisätiedot ja
ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautuneiden määrän perusteella päätetään ryhmät ja ilmoitetaan
ryhmille tarkat kokoontumisajat. * JÄSENILLE

Kevätsieniwebinaari ti 11.5.2021 klo klo 18.00 - 19.30
"Verryttelyä ja viilistelyä ennen sienikauden alkua"
Tutustumme webinaarissa yleisimpiin, keväällä esiintyviin ruokasieniin mm. korvasieniin ja
huhtasieniin. Mukana muitakin kevätsieniä! Tästä lähetämme tarkemmat tiedot lähempänä
ajankohtaa.
Esitelmöijä Taina Romppanen * YLEISÖTILAISUUS

TAPAHTUMAKALENTERI

Muutokset mahdollisia. Tapahtumista tarkemmat tiedot erikseen
lähetettävissä jäsenkirjeissä.

TOUKOKUU, jatkuu
Ruokasienestäjän DEF
Korvasieniretki la 22.5.2021 klo 10.00 - 16.00 (varapäivä la 29.5.2021)
"Tätä on odotettukin - vuoden ensimmäinen sieniretki".
Keväinen korvasieniretki tehdään la 22.5.2021 klo 10.00 - 16.00 (varapv 29.5.2021).
Tästä laitetaan tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa. * JÄSENILLE

KESÄKUU
Jäsenilta(mat) to 10.6.2021 klo 18.00 - 20.00
"Yhdessä ollaan enemmän"
Nuotiolla/laavulla tms. ulkona. Tervetuloa myös uudet jäsenet!
Paikka ilmoitetaan myöhemmin ja koronarajoitukset huomioidaan * JÄSENILLE

Kevään ja kesän tapahtumakooste:
Karttasovellus webinaari ke 21.4.2021 klo 18.00 - 19.30
Karttaharjoitus maastossa to 6.5.2021 klo 17.00 - 20.00, varapv ke 12.5.2021
Kevätsieniwebinaari ti 11.5.2021 klo klo 18.00 - 19.30
Korvasieniretki la 22.5.2021 klo 10.00 - 16.00, varapv la 29.5.2021
Jäsenilta(mat) to 10.6.2021 klo 18.00 - 20.00

TAPAHTUMAKALENTERI

Muutokset mahdollisia. Tapahtumista tarkemmat tiedot erikseen
lähetettävissä jäsenkirjeissä.

ELOKUU
Sienimaastot webinaari
Tatti webinaari
Sieniretket (2)
Muita: Oulun Päivät järjestää sieniretken
(yleisöretki) 12. - 15.8.2021

SYYSKUU
Sienikoirademo/tryffelitreffit
Värjäyssienten keruuretki ke 22.9.2021
Ruokasienestäjän DEF - kehnäsieniretki
Jäsenilta ja Laji.fi
Sieniretket (3)
Muita: Ruukin lähi- ja luomumarkkinat (yleisötapahtuma),
Suomen Sieniseurojen tapaaminen

LOKAKUU
Kääpäkävely
Värjäyskurssi 9.10.2021
Ruokasienestäjän DEF/suppisretki/syysretki

MARRASKUU
Sieniruokakurssi
Jäsenilta

JOULUKUU
Aktiivien pikkujoulu

TAMMIKUU 2022
Jäsenten ideailta

Näistä tapahtumista
tarkemmin sitten
2/2021 jäsenkirjeessä
vk 27

JÄSENMAKSUT JA YHTEYSTIEDOT
Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 15 eur
Oulun Sieniseuran jäsenmaksu vuodelle 2021 on 15 euroa.
Jäsenmaksu suoritetaan Oulun Sieniseuran tilille FI24 5741 3620 0653 72
Uuden jäsenen ensimmäinen vuoden jäsenmaksun viite: 11840
Ilmoita maksamisen jälkeen omat yhteystietosi (nimi, postinumero, kotipaikkakunta, puhelinnumero
ja sähköposti) oulun.sieniseura@gmail.com sähköpostiin niin saamme aktivoitua jäsenyytesi.
Jatkossa jäsenmaksulaskut lähetään alkuvuodesta (v. 2021 vk 12) seuran psta yksilöllisellä viitteellä.
Jäseneksi liittymisen jälkeen saat jäsentiedotteet ja jäsenkirjeet sähköpostiisi.
Jäsenet saavat seuran tapahtumista ja toiminnasta kaksi jäsentiedotetta/vuosi.
Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotamme erikseen vielä jäsenkirjeillä. Tietoa jaetaan myös
Facebook-ryhmässä sekä seuran kotisivuilla. Jäsentiedote 2/2021 lähetetään vk 27.
Yhteystiedot:
Sähköposti: oulun.sieniseura@gmail.com
Puhelin: 050 361 9106 (jätä soittopyyntö jos emme pysty vastaamaan). Parhaiten tavoittaa tekstiviestillä.
Kotisivut: oulunsieniseura.yhdistysavain.fi
Facebook: Oulun Sieniseura ry.

SIENES
TYKSE
N
ILOA!

