
TOIMINTASUUNNITELMA 2021      

Oulun Sieniseura ry. 

 

Oulun Sieniseuran toimintaa ja sen suunnittelua ohjaavat seuran 

säännöt. Sääntöjen mukaan seura toimii yhdyssiteenä sienistä 

kiinnostuneiden kesken sekä edistää sieniharrastuksen kehittymistä, 

sienten hyöty- ja tutkimuskäyttöä sekä sienten ja niiden elinympäristöjen 

suojelua.  

 

Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi sieniseura:  

- järjestää kokouksia, opastustilaisuuksia, retkiä ja näyttelyitä 

- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 

- toimii yhteistyössä muiden asiasta kiinnostuneiden yhdistysten, 

viranomaisten ja talouselämän edustajien kanssa sienitietouden 

levittämiseksi ja sienitalouden kehittämiseksi  

- pyrkii muillakin sopivilla tavoilla edistämään kaikkea sieniin liittyvää 

harrastusta ja tutkimusta sekä muuta vastaavaa toimintaa.  

 

Oulun Sieniseura toimii jäsentensä aktiivisuuden voimin.  

 

1. Jäsentoiminta  

a.jäsenten aktivointi 

b. Jäsenretket - retkiä voisivat olla  

. Korvasieniretki/kevätretki, mm. tatti, hapero, rouskuretki, 

 tryffeli sekä yksi kokopäiväretki (suppis tai syöte) 

c. popup sieniretkiä aktiivijäsenten järjestämänä 

d. Luentoja, opintopiirejä, vertaisopintopiirejä ja webinaareja,  

yleisluonteinen+syventävät.  

- sienikirjalukupiiri (kevät)  

- tattiwebinaari 

e. Jäseniltoja, joista 1-2: “Uusien jäsenten iltanuotio”  

- jäsenilta karttasovellukset + karttaharjoitus suunnistus tai 

karttaharjoittelua webinaarissa 

- jäsenilta laji.fi merkinnöistä 

- uusien jäsenten vastaanottaminen ja tervetulopaketti 

- retken järjestäjille korvataan km-korvaus pyydettäessä 

f. Pikkujoulu aktiivitoimijoille  



g. Ruokasienestäjän ABC, teoria+retki 

h. Mikroskopiakerho 

i. Sieninäyttelyt pienimuotoisena retkien yhteydessä saaliin 

 mukaan 

 

2. Yleisötilaisuudet ja yleisöluennot  

a. värjäysretki + värjäyskurssi (syksy),  

toteutetaan jos 10 osallistujaa  

b. osallistutaan Oulun päivien sieniretkeen oppaina,  

kaupunki maksaa bussin  

c. Yleisöretket ( esim. kääpäkävely)  

d. Yleisöluennot koronatilanteen mukaan 

 

3. Tiedotus- ja julkaisutoiminta  

a. Jäsentiedotteet keväällä ja syksyllä  

b. Yhdistysavain: kotisivut ja jäsensähköpostit  

c. Facebook, blogi  

d. Sanomalehdet, radiot ja televisio  

e. Instagram suunnitteille  

 

4. Vaikuttaminen ja yhteistoiminta 

a. sienineuvojakoulutuksen saaminen tänne pohjoiseen 

b. Oulun päivien sieniretki 

c. Yhteistoimintaa metsähallituksen kanssa 

d. Sienineuvontaa eri yleisötapahtumissa (esim. Ruukki, Pop-up)  

e. Suomen Sieniseurojen seuraava tapaaminen v. 2021 

 Jyväskylässä  

f. Sieniatlas-hankkeeseen osallistuminen 

g. Osallistutaan Oulun seudun sienitoimijaverkoston toimintaan  

h. Yhteistyö alueen sieni- ja luontoyrittäjien kanssa sekä  

juhlavuoteen liittyen yritysten yms. kanssa  

i. Sieniruokakurssi (Martat)  

j. Yhteistoimintaa Oulun yliopiston kasvimuseon kanssa  

( mikroskopiatyöpajat, luennot)  

k. Hallitus selvitää ja päättää palkkatuella palkattavan työntekijän 

l. Yhteistyötä muiden sieniseurojen kanssa 

 



5. Kehitystyö ja muut toiminta  

a. Kotisivujen uudistaminen (+blogi)  

b. Arkiston järjestäminen ja tärkeiden paperien skannaus gdriveen  

 

6. Pitkäntähtäimen suunnitelma 

a. Oulun sieniseuran 50-vuotisjuhlat (v. 2022)  

- vuosikokous valtuuttaa hallituksen selvittämään ja päättämään, 

järjestetäänkö yhteinen 50-vuotisjuhla sienipäivien kanssa vai 

kaksi erillistä tapahtumaa, toinen Oulun sieniseuran jäsenille ja 

sienipäivät  

- hallitus perustaa järjestelyä varten tarvittavat työryhmät 

- paikkavaraukset tehtävä hyvissä ajoin 

 

b. “Oulun seudun sienet” -julkaisu ja sen rahoitus  

c. OSS 50-vuotishistoriikin laatiminen 

d. Joka vuonna, elokuun viimeinen lauantai on Suomen luonnon  

päivä JA Marttojen valtakunnallinen sienipäivä 

 


