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Puheenjohtajan palsta
Hei sieniseuran jäsen!
Aikainen lumien sulaminen ja kuiva kevät jättivät monet
ilman totuttuja korvasieniä. Kesäkuun kuivuus ja helle
tuntuivat loputtoman pitkältä ja ajatuksissa kävi jo
epäily, jääkö muukin sienisaalis tältä kaudelta heikoksi.
Juhannuksen jälkeiset sateet kuitenkin ennakoivat
hyvää. Nyrkkisääntönä pidetään, että noin kahden viikon
kuluttua sateista sienet alkavat nousta. Niin kävi nytkin
ja oikein voimalla. Nyt on herkkutatista saatu paikoin
aivan loistavia saaliita. Muista sienistä on saatu myös
hyvin maistiaisia.

Sieniseuran toiminta alkoi vuoden alussa aktiivisesti ja
runsaana, mutta koronan vuoksi jouduimme perumaan
kevään toimintoja. Tilanne on nyt onneksi rauhoittunut
niin paljon, että syksylle suunniteltu toiminta voidaan
käynnistää melkein normaalisti.
Koronatartunnan riski ei kuitenkaan ole poistunut. Siksi
päätimme, että emme järjestä kirjaston sieninäyttelyä
tänä vuonna. Syysretken bussikuljetus myös vaihdetaan
omiin autoihin tartuntariskin pienentämiseksi.
Luotamme teihin, että osallistutte toimintaan vain
terveenä ja pidätte riittävästi välipäiviä riskialueilla
matkustamisen jälkeen.
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Puheenjohtajan palsta jatkuu
Sienten keräilyssä yhdistyy hienolla tavalla ulkoilu,
liikunta, yhdessäolo ja pienten harmaiden aivosolujen
aktivoiminen. Sieniä voi harrastaa monella tavalla ja
yhdistää myös muihin harrastuksiin.
Ruokasienet yhdistyvät kokkailuharrastukseen,
tryffelitreffeillä sienestys yhdistyy koiraharrastukseen ja
lankojen sienivärjäyksen myötä käsityöharrastukseen.

Erityisesti haluan nostaa esille tämän vuoden
toiminnasta Ruokasienestäjän ABC:n , joka suunniteltiin
jäsentemme toivomuksesta! Se on ns. "aloituspaketti"
joka on tarkoitettu sienestystä aloitteleville. ABC:n
käytyäsi pääset hyvin jo sienestämisen alkuun.
Opettelemme Oulun seudun yleisiä ruokasieniä, sienten
käsittelyä ja niiden monipuolista ruokakäyttöä.
Runsaita sienisaaliita toivottaen

Nämä kaikki tapahtumat toteuttavat tämän vuoden
teemaamme: "Monikäyttöiset sienemme".

Antti Pekkala, puheenjohtaja
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Syksyn sienikalenteri
ELOKUU
to 13.8.2020 Ruokasienestäjän ABC (A)
vk 34
Haperoretki (jäsenretki)
ke 26.8.2020 Ruokasienestäjän ABC (B)
vk 36
Tattiretki (jäsenretki)
SYYSKUU
la 5.9.2020
Kokopäivän sieniretki
su 20.9.2020 Ruokasienestäjän ABC (C)
su 20.9.2020 Rouskuretki (jäsenretki)

Tarkemmat tiedot ko.tapahtumasivulta

LOKAKUU
ti 20.10.2020

Lukupiirin 1.osio (jäsenille)

Lisäksi: kääpäkävely, tryffelitreffit ja
värjäyssienten keruuretki (aika ja paikka ilm.
myöhemmin
MARRASKUU
ke 4.11.2020
to 19.11.2020

Lukupiiri 2.osio (jäsenille)
Lukupiiri 3.osio (jäsenille)

Lisäksi: Lankojen värjäys sienillä (aika ja paikka
ilm.myöh)
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Ruokasienestäjän ABC - info
Haluaisitko oppia tuntemaan ruokasieniä ja aloittaa

sienestyksen? Aloittelijoille tarkoitettu Ruokasienestäjän
ABC starttaa nyt elokuussa!
Ruokasienestäjän ABC sisältää kolme teemallista osiota.
Osioissa opetellaan Oulun seudun yleisiä ruokasieniä,
säilöntää ja ruokakäyttöä, opitaan tärkeitä asioita
sienestämisestä ja sienten käsittelystä. Lisäksi puhutaan
myös myrkkysienistä.
ABC sisältää teoriaa sisätiloissa ja maastossa.
ABC:n aikana pääset turvallisesti sienestämisen alkeisiin,
tunnistat itsenäisesti jo muutamia sienilajeja, tiedät mitä
sieniä erityyppisistä metsistä löytyy ja saat valmiudet
lisätiedon etsimiseen.

Jäsen
toiv istön
oma
!

Hinta: Ilmainen OSS:n jäsenille. Ei-jäsenet 15 eur (kaikki
osiot, yksittäin myös sama hinta).
Ilmoittautuminen: oulun.sieniseura@gmail.com. Ilmoita
nimesi ja puhelinnumerosi meille viim. 6.8.2020. Saat
vahvistuksen 8.8.2020 mennessä. Otamme max. 15
osallistujaa. Kurssia ei järjestetä, jos osallistujamäärä jää
alle viiden.
Osallistujat voivat halutessaan tutustua etukäteen
sienioppaisiin. Lähetämme osallistujille vahvistamisen
yhteydessä aloittelevan sienestäjän sienioppaiden
kirjalistan. Kirja ei ole pakollinen hankinta.
Kohteet sijaitsevat Oulussa ja niihin liikutaan omilla
autoilla.
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Ruokasienestäjän ABC
A

B

Hapertuvat HAPEROT ja tanakat TATIT
26.8.2020 klo 18-19.30
Paikka: Oulun yliopiston Tiedepuutarha,
Kaitoväyä 5, Linnanmaa
Oppaana sienineuvoja Mari Särkiniva

OPITAAN SIENESTÄMISESTÄ ja SIENISTÄ
13.8.2020 klo 18-19.30
Paikka: Oulun yliopiston Tiedepuutarha,
Kaitoväylä 5, Linnanmaa/ Oppaana Tytti Raudaskoski
-

sienestäjän varusteet ja sienestäjän turvallisuus
sienen osat
sienten tunnistaminen
metsätyypit: mitä, mistä, milloin
sienten käsittely maastossa
sienten säilöntätavat
tavallisimpia myrkkysieniä ja kevätsieniä
sienikirjat, linkit, sieninäytteet

-

C

käydään läpi Oulun seudun yleisiä haperoita ja tatteja
käsittely, säilöntä ja ruoaksi valmistaminen

Ryöpättävät ROUSKUT
su 20.9.2020 klo 12-14
Paikka: lähimaastossa, paikka ilmoitetaan myöh.
Oppaana Maarit Vainio

-

-

käydään läpi Oulun seudun yleisiä rouskuja:
karvarousku, haaparousku ja kangasrousku sekä
ruokasieneksi kelpaamattomat lakritsirousku ja
pulkkosieni.
käsittely, säilöntä ja ruoaksi valmistaminen
kerrataan vielä muiden ruokasienten tunnistamista
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Lukupiiri - info
Tule innostumaan kanssamme!
Tässä lukupiirissä ei ole tenttejä, ei tarvitse osata käsitteitä
eikä tarvitse olla henkevä keskustelija. Opettelemme
rennossa ja vapaamuotoisessa tunnelmassa sienten
monimuotoisuutta. Lukupiiri on sinulle joka tunnistat jo
muutamia sieniä ja haluat syventää tietojasi ja osaamistasi
sienten biologiaan.
Tarkoituksena on oppia ymmärtämään sienten
monimuotoisuuden lisäksi sienten aineenvaihduntaa,
genetiikkaa, toimintatapoja, ympäristövaikutuksia ja käyttöä
ihmisen hyödyksi.
Voit osallistua joko keskustellen tai vain kuuntelijana.
Keskustelijat perehtyvät käsiteltävään kappaleeseen
etukäteen ja heidän odotetaan osallistuvan kaikkiin osioihin.
Jos et halua lukea kirjaa, niin voit tulla kuuntelemaan
alustusta ja keskustelua valiten ne osiot mikä kiinnostavat.

Osallistujat: max. 8 aktiivikeskustelijaa, kuuntelijoita voi olla
enemmän.
Keskustelun vetäjä: Antti Pekkala
Alustaja: sovitut lukupiiriläiset alustavat keskustelun, osalle
aiheista asiantuntija-alustaja
Keskustelija: etukäteen nimetyt, lukevat, kommentoivat ja
kysyvät
Kuuntelija: ei tarvitse lukea tekstiä, mahd.esittää kysymyksiä
lopussa.
Kirjavalinta: Sari Timonen & Jari Valkonen (toim)
Sienten biologia, toinen uudistettu painos 2018
Kirja on sienitieteen yleistajuinen perusteos, joka on
tarkoitettu opiskelijoille, tutkijoilla, opettajille ja
sieniharrastajille. Kirjassa käsitellään suursienten lisäksi myös
paljon muuta kuten hiivoja, homeita ja
taudinaiheuttajasieniä. Keskitymme lukupiirissä kuitenkin
suursieniin ja jätämme osan luvuista pois.
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Lukupiiri - sienten biologia
Lukupiirin kesto: Kolme kertaa 2 vk:n välein. Jokainen kerta
max. 2h. Keväällä 2021 jatketaan kiinnostuksen mukaan
Paikka: Kokoontumispaikkana esim. Oulun yliopiston
Tiedepuutarha, kasvimuseo tai mahdollisesti etänä.
Ti 20.10.2020 klo 18-20
Sovitaan lukupiirin käytännöt
Luku 1. Mitä sienet ovat ?
Ke 4.11.2020 klo 18-20
Luku 2. Sienten rakenteet
To 19.11.2020 klo 18-20
Luku 3. Sienten perustoiminnot

UUSI!

HInta: Lukupiirii on tarkoitettu jäsenille ja ilmainen.
Ilmoittautuminen: oulun.sieniseura@gmail.com. 1.10.2020
mennessä (aikainen ilmoittautuminen kirjatilauksen vuoksi)
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita
-nimesi, puhelinnumerosi, osallistutko keskustelijana vai
kuuntelijana ja haluatko mukaan kirjan kimppatilaukseen.
Kirjan hinta kimppatilauksena 20-25 euroa tilausmäärän
mukaan. Yksittäin kirjakaupasta hinta noin 30 euroa.
Kirjaa on saatavissa myös Oulun seudun kirjastoista sekä sen
voi myös ladata tietokoneelle Helsingin yliopiston linkistä:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/313222
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Jäsenretket- hapero, tatti, rousku
Haperot
17.8.2020 alkava viikko (päivä, aika ja paikka ilm.myöh)
Opitaan tunnistamaan ja keräämään eri haperolajeja.
Haperot ovat erinomaisia ruokasieniä. Haperoita voit käyttää
suoraan metsästä pannun kautta joko sellaisenaan tai
muiden metsäsienten kanssa.

Hinta: retket ovat ilmaisia jäsenretkiä
Ilmoittautuminen: oulun.sieniseura@gmail.com

Tatit
31.8.2020 alkava viikko (päivä, aika ja paikka ilm.myöh)
Opetellaan ja kerätään tatteja. Tatit ovat helppo sieniryhmä
opetella uusia lajeja.

Yhden ryhmän koko: max. 12
Paikka: ilm. myöhemmin (Oulu seutu).
Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi ja mille retkelle tulet.

Rouskut
20.9.2020 klo 14-16 (paikka ilm.myöh)
Opetellaan ja kerätään rouskuja. Rouskut ovat erinomaisia
ruokasieniä joiden hyvä tuntomerkki on niiden erittämä
maitiaisneste.

Ilmoittautuminen avautuu viikkoa ennen retkipäivää.
Retkien päivämäärät, ajat ja paikat ilmoitetaan jäsenille
jäsenpostina sähköpostiin.

Retkillä on mukana aina sieniopas.
Yhdessä sienestäminen on mukavaa. Sienitietouden
jakaminen ja yhdessä oivaltaminen tuovat aina jotain uutta
opittavaa.
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Syysretki 5.9.2020 Markkuun kylään
Järjestämme Syksyn sieniretken tänä vuonna Tyrnävälle
Markkuun kylään yhteistyössä Markkuun kyläyhdistyksen
kanssa. Markkuun kylä on Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä
2019.
Tutustumme Markkuun kyläyhdistyksen toimintaan ja
teemme sieniretken ko.alueelle. Retken teemana on sienten
kerääminen, käsittely, kokkaus ja maistelu. Opimme
hahmottamaan eri ruokasienilajien makua ja myös
suutuntumaa.
Markkuuseen voit tutustua: https://markkuu.fi/wordpress/

Hinta: ilmainen yleisöretki
Ilmoittautuminen: oulun.sieniseura@gmail.com
Ilmoittautuminen alkaa 22.8.2020
Retkestä tiedotetaan tarkemmin sähköpostilla jäsenille,
Facebookissa sekä kotisivuilla.
Lähtö ja paluu: Kokoonnumme Limingantullin Prisman
parkkipaikalle klo 9 josta suoraan kohteeseen. Vapaaehtoiset
voivat muodostaa parkkipaikalla kimppakyytejä. Paluu
takaisin samaan paikkaan klo 16 mennessä.
Retki on ilmainen yleisöretki ja tehdään omilla
autoilla/kimppakyydeillä.
Retkelle mahtuu max. 30 osallistujaa
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Seurainfoa!
Oulun Sieniseuran tapahtumiin ja toimintaan
ehtii vielä!
Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 13 eur.
Voit suorittaa jäsenmaksun yhdistyksen tilille
FI24 5741 3620 0653 72.
Jäsenyyteesi aktivoidaan maksamisen jälkeen kun lähetät
oulun.sieniseura@gmail.com sähköpostiin
nimesi, kotipaikkakuntasi ja sähköpostiosoitteesi.

Yhteystiedot
Sieniseuran puhelin: 050 361 9106, parhaiten tavoittaa
tekstiviestillä.
Kotisivut: https://oulunsieniseura.yhdistysavain.fi
Facebook: Oulun Sieniseura ry.
Sähköposti: oulun.sieniseura@gmail.com

Seuran tapahtumista ja toiminnasta lähetämme jäsenkirjeitä
2x/vuodessa. Tapahtumista tiedotamme lisäksi myös
jäsenpostilla jotka lähetetään jäsenten sähköpostiin. Tietoa
jaetaan myös Facebook-ryhmässä sekä seuran kotisivuilla.
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Poimintoja muualta
Vuonna 2016 käynnistynyt Sieniatlas-hanke lähestyy
loppuaan. Se on tarjonnut lukuisia upeita ilmaisia tai
lähes ilmaisia retkiä, kursseja, leirejä ja verkostoitumista
innokkaille sieniharrastajille ympäri Suomen.

Yle Areenassa on 15-osainen Sienikoulu, jonka avulla on
helppo kerrata tärkeimmät ruokasienet syksyn
sienireissulle.
https://areena.yle.fi/1-210957

Vielä ehdit mukaan Kiteen helttasieni-leirille
18.-20.9.2020. Kannattaa hyödyntää tämä, sillä hanke
päättyy kohta!

Suomen Sieniseura:
http://www.funga.fi/tapahtumat/

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.sieniatlas.fi
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