Oulun Sieniseuran toimintakertomus 2020
YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä niiden kesken, joita sienet ja niiden käyttö
kiinnostavat sekä edistää
- sienitietouden ja sieniharrastuksen levittämistä ja kehittämistä
- sienten keräämistä, käyttöä, kauppaa ja viljelyä
- sienitieteellistä tutkimusta
- sienilajien ja niiden elinympäristön suojelua
Oulun Sieniseura toimii jäsentensä aktiivisuuden voimin. Iso kiitos kaikille toiminnasta,
palautteesta, tsemppaamisesta, kiitoksista ja erityisesti iloisesta seurasta retkillä!

HALLITUS
Kokoonpano
Hallitus valittiin vuosikokouksessa 18.2.2020. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
puheenjohtaja
Antti Pekkala
varapuheenjohtaja
Tytti Raudaskoski
sihteeri
Tarja Anisimaa
rahastonhoito ja jäsenrekisteri
Pirjo Keimiöniemi
hallituksen jäsenet
Jaana Salo ja Marja Kyösti
hallituksen varajäsenet
Tuija Tervaskanto ja Maarit Vainio
varsinainen toiminnantarkastaja
varatoiminnantarkastaja

Matti Kulju
Annu Ruotsalainen

Kokoontumiset
Hallitus kokoontui toimintakautensa aikana 14 kertaa: 27.1, 10.2, 18.2 (uuden hallituksen
järjestäytymiskokous), 4.3, 16.4, 23.4, 29.4, 19.5, 8.6. 16.7, 23.7, 14.8, 15.10. ja 2.12.
Koronapandemian takia näistä etäkokouksia videoyhteydellä oli 9.
Tämän lisäksi hallitus kokoontui viisi kertaa työpajoihin, teki suppilovahveroretken
Paljakkaan ja kokoontui päivälliselle hallituskauden lopuksi.
Koulutukset
Hallituksella oli mahdollisuus tänä vuonna osallistua ilmaisiin yhdistyskoulutuksiin.
Koulutusten järjestäjä oli Pohjois-Pohjanmaan liikunta PoPLi ry:n Yhdistyksistä
hyvinvointia -hanke. Seuraaviin koulutuksiin osallistuivat Tarja Anisimaa ja Antti Pekkala
-

Yhdistyksen hallitustyöskentelyn perusteet
Tapahtumajärjestämisen ABC-koulutus
Somen ABC yhdistystoimijoille
Yhdistysten palvelumuotoilu, 3 kerran webinaarisarja

Tytti Raudaskoski kävi sienineuvojakoulutuksen.
Muu toiminta
Sieniseura muisti seuran perustajajäsentä ja pitkäaikaista puheenjohtajaa Tauno Ulvista
hänen 90-vuotisjuhlaseminaarissaan 10. tammikuuta Tiedepuutarhassa.
Lisättiin värjäyssienten keruuretki ohjelmaan.
Joulukuussa toteutettiin kysely jäsenille ja julkistettiin tulokset.

YHDISTYKSEN TOIMINTAVUOSI 2020
Toimintavuoden 2020 teema oli “Monikäyttöiset sienemme”
Teemaa toteutettiin seuraavalla tavalla:
- sienillä värjäten (sienivärjäyskurssi ja värjäyssienten keruu)
- sieniretket (tatti, hapero, rousku, korvasieni, kääpäkävely)
- sienten biologiaa (lukupiiri)
- sienten maistelu (syysretki)
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.2.2020.
Jäsenistö
Tilikauden lopussa yhdistyksessä oli 302 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 55, yhdistyksestä
erosi 4 henkilöä sekä 8 henkilön jäsenyys katsottiin päättyneeksi, koska jäsenmaksuja ei
oltu maksettu 3 vuoteen.
Talous
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu
jäsenmaksuilla. Tilinpäätös osoitti ylijäämää 812,15 €.

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN
Koronapandemia ja -rajoitukset vaikuttivat toimintaan merkittävästi. Rajoitusten takia osa
suunnitelman toiminnoista katsottiin viisaimmaksi perua. Osa toiminnoista jäsenneltiin
uudelleen. Nämä ylimääräiset järjestelyt lisäsivät hallituksen työmäärää. Myös sen
johdosta joitain suunniteltuja toimintoja ei toteutettu.
Toimintasuunnitelma luonnosteltiin jäsenillan 4.2. ideoiden ja ajatusten pohjalta ja
viimeisteltiin vuosikokouksessa.

1. Jäsentoiminta
Jäsenillat
Jäsenilta "Haaveidesi sieniseura" 4.2.2020 klo 17.30 - 20.00 Kasvimuseolla.
Ideoitiin pienryhmissä seuran tulevaisuutta ja toimintamalleja 2, 5 ja 10 vuoden päähän.
Keskusteltiin ideoista erilaisista näkökulmista ja teemoista käsin.
Listattiin lähiaikoina toteuttamiskelpoiset ideat luonnokseksi toimintasuunnitelmaan.
Näistä ideoista vuoden aikana toteutuivat Ruokasienestäjän ABC, lukupiiri, Syysretki
“Sienten kerääminen, käsittely, kokkaus ja maistelu.” -teemalla.
Koronan takia muita jäseniltoja ei järjestetty.

Jäsenretket
Korvasienijahti (aikaisemmin korvasieniretki/kevätretki)
Antti Pekkala teki etukäteistyötä ennen retkeä ja laati korvasienialueista karttoja
metsänkäyttöilmoitusten perusteella. Näiden karttojen avulla Marja Kyösti, Tytti

Raudaskoski ja Tarja Anisimaa kävivät tiedusteluretkillä. Tiedusteluretkillä korvasieniä ei
löytynyt. Tästä johtuen Korvasieniretki nimi muutettiin Korvasienijahdiksi.
Kuivan kevään ja koronatilanteen johdosta siirsimme jahdin pidettäväksi 6.6.2020
(suunniteltu 31.5.2020). Sovittu yhteiskyyti peruttiin, jahti muutettiin yleisötapahtumasta
jäsentapahtumaksi ja jahti tehtiin osallistujien omilla autoilla. Jahti kohdistui
Kalimenkylän ympäristöön.
Korvasieniä löytyi vain kolme. Palkitsimme kaikki kolme korvasienten löytäjää
tavarapalkinnoin.
Retken koordinoijana toimi Pirjo Keimiöniemi. Sienioppaina olivat Esteri Ohenoja, Aune
Pisilä ja Tytti Raudaskoski. Retkioppaina toimivat Marja Kyösti ja Pirjo Keimiöniemi.
Osallistujia oli 13.
Jatkoimme syksyllä jo edellisenä vuonna hyväksi havaitsemiamme teemoitettuja
jäsenretkiä. Aikainen sienikauden alku ei osunut yksiin suunniteltujen päivämäärien
kanssa. Retket olivat suosittuja ja täyttyivät nopeasti. Sienilajeja löytyi monipuolisesti
mutta teeman mukaisia lajeja löytyi vähän. Teemaretkiä tehtiin yhteensä kolme:
Haperoretki järjestettiin 22.8.2020 Kiekonmajan ympäristössä Sankivaarassa.
Sienioppaina toimivat Saara Riihola ja Päivi Järvitalo. Koordinaattorina oli Pirjo
Keimiöniemi. Retkioppaina toimivat Tytti Raudaskoski, Tarja Anisimaa ja Pirjo
Keimiöniemi. Osallistujia oli 20, jotka jaettiin jaettiin kahteen eri ryhmään.
Tattiretki järjestettiin Sanginjoen Isokankaalla 31.8.2020. Osallistujia oli 17.
Koordinaattorina toimi Marja Kyösti. Sienioppaina olivat Sirkka Tuomela ja Saara Riihola
ja retkioppaina Tarja Anisimaa, Marja Kyösti ja Jaana Salo. Retkellä oli 20 jäsentä.
Löydettiin paljon eri sienilajeja mutta vain yksittäisiä tatteja. Kivana lisänä löytyi yksi
matsutake.
Rouskuretki järjestettiin 20.9.2020. Paikkana Oulunsalon Venäjänarolle. Sienioppaina
toimivat Antti Pekkala, Marja Kyösti ja Pirjo Keimiöniemi. Mukana 13 osallistujaa.
Rouskuja löytyi vain muutamia koska satokausi oli jo ohi. Vesisade ei karkoittanut
osallistujamäärää.

Opintopiirit
Kärpässieniopintopiiri. Opintopiiri järjestettiin 29.2.2020 Oulun kasvimuseolla.
Opintopiirin veti Tapio Kekki. Opintopiirissä käytiin läpi eri kärpässienilajeja.
Perehtyminen tapahtui laji.fi -palveluun kirjattujen sienihavaintojen avulla. Koordinoija
Tytti Raudaskoski. Tapahtumaan mainostettiin Facebookissa ja jäsenille jäsenkirjeellä.
Korvasieniwebinaari. Järjestimme sieniseuran ensimmäisen webinaarin 18.5.2020.
Webinaarin aiheena oli korvasienet. Webinaarin veti Annikka Kujala ja tekniikan hoiti
Antti Pekkala. Pyysimme webinaarista osallistujilta palautetta. Palaute käytiin läpi
hallituksessa ja vetäjälle osoitettu palaute lähetettiin hänelle. Palautteen perusteella
webinaari onnistui hyvin ja aihe kiinnosti osallistujia.
Lukupiiri. Syksyllä 2020 aloitimme uudenlaisen teemallisen opintopiirin eli lukupiirin
kirjasta: Sienten biologia (toimittajat Sari Timonen ja Jari Valkonen). Kirjasta tehtiin
kimppatilaus. Kävimme kirjaa läpi siten, että jokaisella kerralla oli valittu yksi luku, josta

oli yksi tai useampi alustaja alilukujen mukaan. Lukupiirissä ensin kuultiin alustus ja sen
jälkeen keskusteltiin ja kyseltiin kuullusta. Lukupiirissä käsiteltiin luvut 1, 2, ja 3.
Lukupiiriin osallistui 13 jäsentä. Lukupiirin vetäjänä toimivat Antti Pekkala ja Marja
Kyösti. Kokoontumispaikkana oli Oulun yliopiston Tiedepuutarhan näyttelytila.
Lukupiiriin pystyi osallistumaan myös etäyhteydellä. Yksi kokoontuminen oli kokonaan
etäyhteydellä.
Kokoontumiset olivat: 20.10, 4.11 ja 19.11.
Aktiivitoimijoiden muistaminen
Pikkujoulu peruutettiin koronan takia ja aktiivitoimijoita muistettiin pienellä
joulutervehdyksellä.

2. Yleisötilaisuudet ja yleisöluennot
Syksyn sieniretki Markkuun kylään
Syksyn kokopäiväinen sieniretki järjestettiin Tyrnävän Markkuun kylälle. Järjestimme
tapahtuman Markkuun kyläyhdistyksen kanssa. Retkipaikkaan kävivät etukäteeen
tutustumassa Marja Kyösti,Tarja Anisimaa, Tytti Raudaskoski ja kyläyhdistyksen pj.
Marika Laurila.
Retken teemana oli “Sienten kerääminen, käsittely, kokkaus ja maistelu.” Tarkoituksena oli
oppia hahmottamaan eri ruokasienilajien makua ja suutuntumaa paistamalla pannulla
retken aikana poimittuja sieniä.
Valitettavasti runsassatoisen elokuun jälkeen sienisato jäi hyvin niukaksi, joten pannulle
paistettavaa ei löytynyt. Maastosta löytyi kuitenkin lampaankääpää, mustavahakasta,
kuusiherkkusieniä ja monia muita lajeja esiteltäväksi retkeläisille. Kyläyhdistyksen pj. ja
sihteeri kertoivat Markkuun kylän toiminnasta. Sen jälkeen kerätyista sienistä tehtiin
sieninäyttely. Sienioppaat Kirsi Eskelinen ja Marika Laurila kävivät vuorotellen eri
sienilajit läpi.
Sienioppaina toimivat Kirsi Eskelinen ja Marika Laurila. Koordinaattori Tytti Raudaskoski
ja yhteyshenkilö Jaana Salo. Retkioppaina toimivat Marja Kyösti, Pirjo Keimiöniemi ja Tytti
Raudaskoski.
Retki oli ilmainen yleisöretki. Retki tehtii omilla autoilla/kimppakyydeillä.
Mukana oli n. 22 osallistujaa.
Kääpäkävely -yleisöretki
Kevyt kääpäkävely. Kääpäretkin pidettiin 3.10.2020. Retken vetäjänä toimi Matti Kulju.
Retken paikka oli Rajahaudassa Letoniemen suojelualue.. Mukana oli 6 osallistujaa. Sää oli
mainio ja retken aikana Matti löysi 21 kääpälajia. Lisäksi löytyi tunnistettavaksi orvakoita.
Kaikki lajit olivat alueelle tyypillisiä ja odotettuja lajeja. Retkellä oli mukana oli myös yksi
englantia puhuva osallistuja. Osallistuja sai opastuksen englanniksi.
Sienikoiraluento
Vuosikokouksen 18.2. vierailuluentona kuulimme Lagotto romangolo -koirien kasvattajaa
Anni Nevalaa Kennel Fungosta. Anni kertoi suomalaisen luonnontryffelien esiintymisestä
Oulun seudulla, koirien kouluttamismenetelmistä luonnontryffelien tuoksuun ja saimme
haistella itsekin tryffelien tuoksua.

Ruokasienestäjän ABC
Jäsenistön toiveesta järjestimme kolmiosaisen uuden teemallisen Ruokasienestäjän ABC:n
aloitteleville sienestäjille.
A-osio pidettiin 13.8.2020. Paikkana Oulun yliopiston Tiedepuutarhan neuvotteluhuone
Sara. Tytti Raudaskoski kertoi yleistä sienistä ja sienestämisestä. Tytti kävi läpi sienen
osien nimitykset, asiaa sienestämisen aloittamisesta ja tarvikkeista. Hän kertoi
kuvaesityksen ja näytesienien avulla haperoista, tateista ja rouskuista sekä kevätsienistä.
Lopuksi hän kävi läpi Oulun seudun myrkkysienistä tappavan vaaralliset sienet sekä
pulkkosienen.
B-osio pidettiin 26.8.2020. Paikkana Oulun yliopiston Tiedepuutarhan neuvotteluhuone
Sara. Sienineuvoja Mari Särkiniva kertoi tateista ja haperoista. Suullisen esityksen tukena
hänellä oli kuvallinen esitys sienistä sekä myös näytesieniä. Hän kertoi myös sienten
käsittelystä, säilönnästä ja ruuaksi valmistamisesta.
C-osio pidettiin 20.9.2020. Osio toteutettiin maastossa ja paikkana oli Oulunsalon
Akionsaari. Maarit Vainio ja Antti Pekkala esittelivät yleisimmät rouskut ja näköislajit
paikalta löytyneiden sieninäytteiden avulla. Rouskuretki kesti n. 1h. Retken jälkeen retken
vetäjät kävivät läpi kerätyt sienet osallistujien kanssa.

Värjäyssienten keruuretki
Keruuretki pidettiin ennen sienivärjäyskurssia 24.9.2020 Auran majan ympäristössä.
Sienioppaana toimi Kirsi Eskelinen. Koordinoijana toimi Tytti Raudaskoski. Retkioppaina
toimivat Tytti Raudaskoski, Tarja Anisimaa ja Pirjo Keimiöniemi. Osallistujia oli 7.
(Keruuretki ei ollut toimintasuunnitelmassa. Kun värjäyskurssi siirtyi syksyyn, niin
hallitus katsoi sen sopivan hyvin ohjelmaan).
Sienivärjäyskurssi
Kurssi pidettiin Myllyojan asukastuvalla 10.10.2020. Kouluttajana oli Kirsi Eskelinen.
Kurssi oli avoin kaikille, jäsenille maksu oli 25 eur ja ei-jäsenille 35 eur. Kurssilla oli yht.
10 osallistujaa. Kurssin koordinoijana toimi Tytti Raudaskoski. Kurssilla käytettiin
värjäykseen samettijalkaa, verihelttaseitikkiä, okrakääpää, kuusilahokkaa ja
keltahelttaseitikkiä. Kurssin päätyttyä lähetettiin osallistujille kysely kurssista. Palautteet
käsiteltiin hallituksessa ja kurssin vetäjälle lähetettiin hänelle osoitettu palaute hänen
omasta pyynnöstään.

3. Tiedotus- ja julkaisutoiminta
Seuran tiedotuskanavia ovat sähköposti, Facebook ja kotisivut.
Tiedotuksesta vastasi seuran sihteeri Tarja Anisimaa. Jäsentiedotteet laadittiin yhdessä
hallituksen kanssa.
Sisäinen tiedotus
Jäsensähköpostilla lähti kaksi jäsentiedotetta 23.3. ja 28.7. Lisäksi jokaisesta tulevasta
tapahtumasta tiedotettiin ja muistutettiin jäsenistölle erillisellä sähköpostilla. Näiden
lisäksi lähetettiin muita viestejä, kaikki yhteensä 29 viestiä.
Toimintasuunnitelmassa oli sieniseuran sähköpostilistan aktivointi ja ohjeistus. Hallitus
tarkasteli asiaa ja selvisi, että viimeisen kahden vuoden aikana viestejä oli vain 6 ja
yhteensä viimeisen viiden vuoden aikana 67. Hallitus tuli siihen tulokseen, että
sähköpostilista ei ole enää nykyaikana toimiva viestintäväline jäsentenväliseen

keskusteluun. Sen käytöstä luovuttiin. Tällä hetkellä jäsentenväliseen keskusteluun on siis
vain Facebook.
Ulkoinen tiedotus
Facebookissa seura julkaisi 113 kertaa. Sieniseuran järjestämistä yleisötapahtumista
tehtiin tapahtumailmoitus. Tapahtumien jälkeen tapahtuman koordinaattori kirjoitti siitä
retkikertomuksen ja lisäsi tapahtumasta mahdollisesti otetun kuvan Facebook-ryhmään.
Facebook ryhmässä keskusteltiin vilkkaasti. Ryhmässä jaettiin sienilöytöjä, sienten
tunnistusta, ruokaohjeita, eri tapahtumia, kursseja sekä erilaisia videoita sienistä sekä
luonnosta. Facebook-sivua seuraa jäsentemme ohella yhteensä 2744 henkilöä.
Toimintakaudella liittyi noin 700 uutta Facebook-ryhmäjäsentä.
Kotisivut toimivat sieniseuran "käyntikorttina". Kotisivulla julkaistiin jäsentiedotteet,
tapahtumatiedot sekä jaettiin kuvia ja tiedostoja mm. toimintasuunnitelma.
Tulleisiin haastattelupyyntöhin pyrittin vastaamaan, mediaan emme itse ottaneet yhteyttä.
Varapuheenjohtaja Tytti Raudaskoski kertoi sienistä Kalevan ja Yle Oulun haastatteluissa.
Viime vuonna tehtyä kirjanmerkki-esitettä jaettiin seuran tapahtumissa. Julkaisutoimintaa
käynnisteltiin blogin muodossa, johon haettiin kirjoituksia kirjoitustempauksella. Saimme
muutamia kirjoituksia, mutta blogitoiminta hakee vielä muotoaan eikä sitä vielä virallisesti
julkaistu. Instagramia ei käynnistetty.

4. Vaikuttaminen ja yhteistoiminta
Koronapandemian takia toimintasuunnitelman mukaista vaikuttamista ja yhteistoimintaa
ei toteutettu. Merkittävin muutos oli sieninäyttelyn peruminen kirjastolta. Ennen
pandemian alkua helmikuussa ehdimme tehdä yhteistyötä kasvimuseon kanssa
mikroskopiatyöpajassa. Syysretki järjestettiin yhdessä Markkuun kyläyhdistyksen kanssa.
Luonnosteltiin yhteistyötä Lapin sieniseuraan puhelinkeskusteluissa heidän
puheenjohtajansa kanssa. Sieniatlas-opintopiirejä ei järjestetty koronarajoitusten takia.
Sieniatlas-hankkeen leireihin osallistui sieniseuran jäseniä.
Viiden asiantuntevan sieniseuralaisen yhteystiedot ovat OYS listalla sienten
myrkytysepäilyjen varalta. Tämän kauden aikana ei tullut yhtään sienimyrkytystapauksia
joihin olisimme osallistuneet.
Kasvimuseo ja Tiedepuutarha tarjosi sieniseuralla tiloja eri tapahtumiin.

5. Kehitystyö ja muut toiminta
Kehitettiin hallituksen ohjeita ja retkien järjestelykäytäntöjä.
Käynnistettiin blogi, mutta toiminta hakee vielä muotoaan. Kotisivujen uudistaminen ja
arkistojen järjestely siirrettiin seuraavaan vuoteen.

6. Pitkäntähtäimen suunnitelma
Koronapandemian aiheuttama lisätyömäärän takia näiden käsittely jäi vähälle.
- Oulun sieniseuran 50-vuotisjuhlista keskusteltiin vuoden mittaan. Varsinaisia
järjestelytöitä ei aloitettu.
- “Oulun seudun sienet” -kirjan uudelleen julkaisusta keskusteltiin. Pohdittiin, onko
kirja tässä ajassa vielä toimiva julkaisu.
- OSS 50-vuotishistoriikkia ideoitiin audiovisuaaliseksi päättötyöksi media alan
opiskelijalle.

