JÄSENTIEDOTE 1/2017

Puheenjohtajan tervehdys
Vuosi 2017 on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti opintopiirien merkeissä. Vuosisuunnitelmamme seurailee perinteisiä
polkuja. Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi oulunsieniseura@gmail.com saat ajantasaista tietoa tapahtumista.
Paperitiedotteita lähetetään 1-2 krt vuodessa.
Tervetuloa mukaan osallistumaan Sieniseuran toimintaan !
Terveisin Aune Pisilä, pj
Sieniseuran hallitus vuodelle 2017
Sieniseuran hallituksen kokoonpano vuodelle 2017: puheenjohtaja Aune Pisilä , varapuheenjohtaja Antti Pekkala, sihteeri
Tarja Anisimaa , rahastonhoitaja Arja Berkovits, jäsenet Taina Pirkola, Esteri Ohenoja ja Taina Romppanen.

Kevätsieniretki
Suosittu Kevätsieniretki järjestetään la 27.5.2017. Etsinnässä mm. korvasieniä. Retkelle lähdetään Raksilan markettien
vastapäätä olevalta hautausmaan pieneltä parkkipaikalta klo 10.00. Menemme perinteisesti kimppakyydein koska ahtaille
metsäautoteille ei mahdu suurta automäärää. Ilmoittaudu Sieniseuran puhelimeen 050-3619106 tekstiviestillä. Ilmoita
tarvitsetko kyydin vai onko autossasi tilaa kyytiläisille. Kohde varmistuu piakkoin. Retkelle tarvitset ladatun puhelimen,
juomaa ja kumisaappat. Retki on maksuton, mutta varaa hiukan bensarahaa kuskille, jos saat kyydin.
Opintopiiri
Opintopiiri kokoontuu Kasvimuseolla (Kaitoväylä 5, Linnanmaa) seuraavan kerran ke 14.6.2017 klo 18.00. Opintopiirin
aiheena on Jänönkorvat (Otidea). Opintopiirin vetää Tapio Kekki Rovaniemeltä. Luvassa on ihan uusinta tietoa
Jänönkorvista asiantuntijan esittelemänä. Näitä tietoja ei löydy vielä mistään suomenkielisestä sienioppaasta. Kannattaa
tulla kuuntelemaan! Samalla saat tietoa myös Sieniatlas-hankkeesta, voit hankkia sieniseuran t-paidan ja
sienisäilöntäkirjan. Voit tuoda opintopiiriin alkukesän sienilöytöjäsi ihasteltavaksi tai tunnistettavaksi. Tehdään niistä pieni
näyttely.
“Mennään bussilla” - sieniretkelle !
Sieniretkelle lähdetään la 19.8.2017 Ouluhallin isolta parkkipaikalta klo 9.00. Paluu samaan paikkaan n. klo 15.30.
Parkkipaikalle voit jättää autosi maksutta. Retki suuntautuu Kierikin seudulle Yli-Iihin. Kierikissä on kahvio ja wc
retkeläisille. Voit käyttää Kierikin palveluja tai syödä omia eväitä. Ilmoittautumisia vastaanotetaan 1.8.2017 lähtien
sieniseuran puhelimeen 050-3619106. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Yli 10-vuotiaat lapset voivat lähteä
vanhempiensa vastuulla. Matkan hinta on jäseniltä 5 eur ja muilta 10 eur. Matka maksetaan bussissa käteisellä. Ota
tasaraha mukaan! Mukaan tarvitset myös kumisaappat, juotavaa ja ladatun puhelimen. Bussiretkellä kerätään tietenkin
sieniä omaan koppaan, mutta toivomme, että keräisit sieniä myös seuraavan päivän sieninäyttelyä varten. Retkellä mukana
OSS:n oppaat.
Sieninäyttely

Sieninäyttely järjestetään Oulun pääkirjastolla su 20.8.2017 klo 12.00 - 15.00. Näyttelyssä ovat OSS:n asiantuntijat
opastamassa ja neuvomassa sieniasioissa. Paikalla on pieni myyntipiste sieniseuran tuotteista, tietoa sienten kuivaamisesta
ja säilönnästä sekä esillä erilaisia kuivureita. Voit tuoda näyttelyyn myös omia sienilöytöjäsi tunnistettavaksi. Tervetuloa!
Valokuvailta
Valokuvailta järjestetään Katoppa-asukastuvalla ma 6.11.2017 klo 17.30. Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan upeita
sienilöytöjä. Voit tuoda omia ottamiasi sienikuvia. Kuvaa sieni sen omalla kasvupaikalla, niin että yksilö on kuvattuna sekä
alta että päältä. Kaikki jalan osat olisi hyvä olla myös näkyvillä. Kuvatessasi laita sienen viereen mittasuhteiden
havaitsemista helpottava esine esim. tulitikkurasia. Paina mieleesi myös löytöpaikka ja esim. tuoksu. Kaikki nämä seikat
helpottavat tunnistamista. Max. 15 kuvaa/hlö. Valokuvaillassa on mahdollisuus ostaa kahvia ja pullaa 2,5 euron hintaan.
Sieniruokakurssi
Sieniruokakurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan loppuvuodesta. Seuraathan sieniseuran kotisivuja ja
sähköpostitiedotteita. Kurssi-infosta ilmoitetaan myös seuran FB-sivulla.
Sienikummiretket
Sienikummiretkiä järjestetään syksyn aikana pop-up tyyppisesti. Sienikummiretket ovat tarkoitettuja vain sieniseuran
jäsenistölle. Retkillä kummi pystyy opastamaan sinua henkilökohtaisesti. Liity siis jäseneksi! Retkistä ilmoitellaan syksyllä
tarkemmin kotisivuilla, FB-sivuilla sekä sähköpostilla.
Vuokrattavat
●
●
●
●

Orakas-hyötykasvikuivuri, jolla saa helposti kuivattua sienisaaliin.. Hinta 2,50 €/vrk/jäsen ja 4,20 €/vrk/ei-jäsen.
Dörrex-kuivuri (edellistä pienempi): 1,50 €/vrk/jäsen ja 3,00 €/vrk/ei-jäsen
Teräskattiloita 2 kpl 10 litran ja lämpömittarit sienivärjäreille: 1 €/vrk/jäsen ja 2 €/vrk/ei-jäsen
Mykomania, sieniaiheinen lautapeli. Lainataan ilmaiseksi ainoastaan jäsenille. Lainausaika yksi viikko kerrallaan.

Vuokrattavat tavarat voi noutaa Kasvimuseolta (Kaitoväylä 5, Kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä). Sovi vuokraamisesta
Annu Ruotsalaisen kanssa hyvissä ajoin etukäteen (puh. 0400 212 822) tai lähetä viesti Sieniseuran sähköpostiin.
Myytävä tuotteet
●
●
●
●

Sienet Liemessä - sienten säilöntä marinoinnista hapatukseen. Toimittanut Tiina Rahko, 5,00 €
Oulun suistoalueen käävät 5,00€
Sieniseuran T-paita (harmaa) miesten malli ja ladyfit, koot S-XXL. Hinta 15,00
Tiedustelut myytävistä tuotteista sieniseuran puhelimeen tai sähköpostilla.

Jäsenmaksu 2017
Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 12 eur. Maksu OSS:n tilille FI24 57413620 0653 72. Viite 11840. Ilmoita yhteystietosi seuran
sähköpostiin oulun.sieniseura@gmail.com jotta tiedotteet löytävät perille.
Sieniseuran yhteystiedot
Sieniseuran puhelin: 050-3619106, parhaiten tavoittaa tekstiviestillä
Kotisivut: https://oulunsieniseura.yhdistysavain.fi
FB:sivut: Oulun Sieniseura ry.
Sähköposti: oulun.sieniseura@gmail.com
Voit aina soittaa sieniseuran puhelimeen tai laittaa sähköpostia seuran gmailiin.

