Oulun Sieniseuran TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Seuran 50. toimintakausi
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
Jatkamme jäsenten aktivoimista, ja mukaan ottamista
jäsentoimikuntaan toiminnan suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi
Uusi jäsenetu: Oulun Hiihtoseuran Rokuan mökki myös
sieniseuralaisten käyttöön
b. Jäsenretket:
- korvasieniretki
- suppisretki
- autottomien sieniretki(ä)
- Useita retkiä sienikauden aikana

- Järjestetään ei-ruokasieniretki
- popup-retkiä mahdollisuuksien mukaan
c. Luentoja, opintopiirejä, vertaisopintopiirejä ja webinaareja
- syventävää lajintuntemusta, ei-ruokasienilajien webinaari
- muita webinaareja, esimerkiksi aiheista:
- sienipaikka-webinaari
- perussuunnistus-webinaari + maastoharjoitus
- kääpäwebinaari
- mistä löydän kantarelleja -webinaari
- mistä löydän mustatorvisiä -webinaari
- (sieni)valokuvaaminen webinaari/kurssipäivä
“Laadukkaampia kuvia sienistä ja sienestäjistä”
- suunnistusharjoittelua maastossa
- lukupiiri jatkuu koronarajoitusten mukaan
- mikroskopiaopintopiiri jatkuu
- syksyllä alkeismikroskopointikurssi tai tutustumispäivä
- hankitaan apurahalla tarvikkeita ja määrityskirjallisuutta
- luennoija
- näyte-keruuretki
- kääpäkävely
d. Jäseniltoja
Yhteen jäseniltaan myös lapset mukaan (esim. 4H yhteistyö),
esim. sienipolku
e. Pikkujoulu sieniseuratoimijoille
f. värjäyskerho
- Itsenäinen värjäyskerho värjärien kesken. Kerho voi itse
suunnitella toimintansa. Toimintaa voi olla keräysretki ja
värjäyskurssi tai sitten ihan jotain muuta.
g. Sieninäyttelyt
- pienimuotoisena retkien yhteydessä saaliin mukaisesti
- Sienipäiville Pikku-Syötteelle tulee sieninäyttely.

h. Valtakunnallinen sieniseurojen tapaaminen PikkuSyötteellä 9.–11.9.
- vain sieniseurojen jäsenille
i. Sieniruokakurssi sesonkiaikana maastossa
j. sienivarustehuoltopäivä

2. Yleisötilaisuudet ja yleisöluennot
a. Yleisöluennot
Luento kirjastossa, jos koronatilanne sallii
b. Sienten kasvatus/viljely
Asiantuntijaluento tai vierailu Toholammilla siitakeviljelmällä
c. Sieninäyttely
Valtakunnallisten sienipäivien yhteydessä
(Oulu-päivien yhteistyö) Pikku-Syötteellä

3. Tiedotus- ja julkaisutoiminta
a. Jäsentiedotteet keväällä ja syksyllä
b. Yhdistysavain: kotisivut ja jäsensähköpostit

c. Facebook
d. Sanomalehdet, radiot ja televisio
juhlavuodesta juttuja sanomalehteen
e. Historiikki
- historiikkisivu kotisivulle

f. Uudelleenpainatus kirjasta Hilja Tellervon sieniherkut
g. painovalmiit uudelleenjulkaisut kirjoistamme:
Sienet liemessä ja Oulun seudun sienikirja
h. Keskustelukanava jäsenten kesken

4. Vaikuttaminen ja yhteistoiminta
a. Oulun päivien 2.–4.9.2022 sieniretki
Ehdotaan kaupungin maksama bussiretki sieninäyttelyyn PikkuSyötteelle 11.9. Vaikka se on seuraavana viikonloppuna, niin ehkä
kaupunki voisi liittää sen oheisohjelmaksi.
b. Yhteistoimintaa Metsähallituksen kanssa/Sanginjoki
c. Yhteistyö alueen sieni- ja luontoyrittäjien kanssa
d. yhteistyö Marttojen kanssa
- sieniruokakurssi
- lapsien innostaminen sienien ruokakäyttöön
e. Yhteistoimintaa Oulun yliopiston kasvimuseon kanssa
f. Yhteistyö muiden sieniseurojen kanssa jatkuu ja kehittyy
- Yhteistyötä muiden sieniseurojen kanssa kehittyy
- kehitetään sieniseurojen yhteisen facebook-ryhmän
toimintaa
g. Yhteistyö 4H:n kanssa, esim. lasten toiminta
h. Yhteistyö Loppulan ystävien kanssa jatkuu

5. Kehitystyö ja muut toiminta
a. Kotisivujen uudistaminen jatkuu
b. Arkiston järjestäminen ja tärkeiden paperien skannaus
jatkuu
c. Historiikkityö jatkuu
d. Toimintaa hankerahoituksella
- leader-rahoituksella voitaisiin luoda tapahtuma, joka kiertäisi
jäsenpaikkakunnilla
- Arctic Food Lab (Oulu2026-kulttuuripääkaupunki) -hankkeeseen
osallistuminen

6. Pitkäntähtäimen suunnitelma
a. Oulun Sieniseuran 50-vuotisjuhlat (v. 2023)
b. “Oulun seudun sienet” -julkaisu ja sen rahoitus

7. Hallinto
a. Hallitus pitää kokouksen kerran kuussa
b. Jäsensihteeri ja tiedottaja -pestit jatkuvat
c. Jäsentoimikunta jatkaa laajemmalla pohjalla

