JÄSENTIEDOTE 1/2018
Puheenjohtajan tervehdys
Sieniseuran hallituksen kokoonpano vuodelle 2018: Puheenjohtaja Antti Pekkala, varapuheenjohtaja Taina
Romppanen, sihteeri Tarja Anisimaa, rahastonhoitaja Arja Berkovits, muut jäsenet Mari Klemettilä ja Tytti
Raudaskoski. Hallituksen varajäseninä toimivat Perttu Anttonen ja Sirkka Tuomela.
SUURET KIITOKSET Aunelle! Aune Pisilän kausi puheenjohtajana päättyi kevään vuosikokouksessa. Aune teki
puheenjohtajakaudellaan töitä sieniseuran hyväksi antaumuksella ja asiantuntemuksella!
Oulun Sieniseuran aktiiviset jäsenet ovat mahdollistaneet vuosien varrella monipuolisen ja asiantuntevan
toiminnan. Aktiiveja kaipaamme kuitenkin lisää! Mikäli sinulla on kiinnostusta tulla mukaan vaikkapa vain
ideoimaan toimintaa, niin ilmoita asiasta joko hallituksen jäsenelle tai suoraan sähköpostiimme
oulunsieniseura@gmail.com tai tule Kasvimuseolle 6.6.2018 klo 18.00 tapaamaan muita aktiiveja ja
suunnittelemaan tarkemmin tulevien tapahtumien järjestelyjä.
Jäsenistömme linjaamaa toimintasuunnitelmaa toteutamme tänä vuonna Lähisieni-teemalla.
Teemalla haluamme sekä hoksauttaa että kannustaa ihmisiä. Mielikuvissa ehkä mystisetkin sienet eivät olekaan
niin "kaukana metsässä". Toivomme, että tutustut ja löytöretkeilet omassa lähimetsässäsi tai puistossa hyviä
löytöjä tehden. Lähiruoka on ollut paljon esillä viime vuosina ja sienet lähellämme on hieno esimerkki
lähiruoasta, joka on jokaisen ulottuvilla. Teema värittää toimintavuoden tapahtumia ja erityisesti teemaa
toteuttavat lähisieniretket Oulun kaupunkialueella.
Seuraavalla sivulla on vuoden 2018 tapahtumatietoa. Ajantasaista ja tarkennettua tietoa sieniseuran
tapahtumista saat seuran kotisivuilta ja Facebookista. Lähetämme tietoa myös sähköpostitse. Ilmoita OSS:lle
sähköpostiosoitteesi ja liity sähköpostilistallemme (ohje kotisivulla).
Satoisaa kautta toivottaa Antti Pekkala, pj
Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 13 eur.
Mikäli sait tämän tiedotteen sähköpostiisi,
tulemme lähettämään samaan sähköpostiosoitteeseen erillisen jäsenmaksulaskun.
HUOM!
Maksun viitteenä tulee käyttää tällöin laskulle annettua yksilöllistä viitettä.
Mikäli sait tämän tiedotteen kirjeitse,
pyydämme sinua maksamaan jäsenmaksun OSS:n tilille FI24 5741 3620 0653 72
viimeistään kesäkuun puoliväliin mennessä ja käyttämään viitteenä 11840.

Yhteystiedot
Sieniseuran puhelin: 050-3619106, parhaiten tavoittaa tekstiviestillä
Kotisivut: https://oulunsieniseura.yhdistysavain.fi
FB:sivut: Oulun Sieniseura ry.
Sähköposti: oulun.sieniseura@gmail.com

Tarkemmat tiedot retkistä ja tapahtumista päivitetään kotisivuille ja fb-ryhmään.

Kevätsieniretki
Kevätsieniretki järjestetään la 26.5.2018. Toiveissa on taas löytää korvasieniä. Kosteutta ja lämpöä
toivottavasti saadaan tässä toukokuun aikana riittävästi. Retkelle lähdetään Ouluhallin parkkipaikalta klo 10.00.
Menemme perinteisesti kimppakyydein. Ilmoittaudu Sieniseuran puhelimeen 050-3619106 tekstiviestillä.
Ilmoita myös tarvitsetko kyydin vai onko autossasi tilaa kyytiläisille. Retken kohde päätetään lähempänä retken
ajankohtaa. Tavoitteena on, että se olisi korkeintaan puolen tunnin ajomatkan päässä Ouluhallista. Retkelle
tarvitset ladatun puhelimen, juomaa, kumisaappaat ja omat eväät. Retki on maksuton, mutta varaa hiukan
bensarahaa kuskille, jos olet lähdössä toisen kyytiin. Vastuuhenkilönä toimii Taina Romppanen.

Lähisieniretket
Kesän ensimmäinen lähisieniretki tehdään jo 9.6.2018. Retkellä tutustutaan mm. hytymaljakkaaseen. Retken
vastuuhenkilönä toimii Taina Romppanen. Retki alkaa klo 12.00 ja kestää n. 1 h. Retkelle lähdetään Rajakylästä
ja jalkaudutaan lähimetsään. Retkestä tarkempaa tietoa kotisivuilta.

Loppukesän sieniretki ja sieninäyttely Oulun pääkirjastolla
Sieniretkelle lähdetään lauantaina  8.9.2018.  Retkikohde valitaan tänä vuonna läheltä Oulua. Retkeltä
poimitut sienet esitellään sieninäyttelyssä seuraavana päivänä joten toivomme että poimisit myös sieniseuran
koppaan sieniä. Sieninäyttely järjestetään Oulun pääkirjastolla seuraavana päivänä 9.9.2018.

Sienikummiretket
Sienikummiretkiä järjestetään syksyn aikana pop-up tyyppisesti. Sienikummiretket on tarkoitettu sieniseuran
jäsenille. Retkellä pystymme opastamaan sinua henkilökohtaisesti sienten maailmaan.

Sieniruokakurssi
Sieniruokakurssi pyritään järjestämään loppuvuodesta. Vastuuhenkilönä toimii Mari Klemettilä.

Opintopiirit
Opintopiirien vastuuhenkilönä toimii Aune Pisilä. Ilmoita Aunelle (aunepisila(at)gmail.com) jos mielessäsi olisi
sopiva opintopiirin aihe. Sama aihe voisi varmaan kiinnostaa muitakin.
Sienestyskauden alkaessa tutustumme Sieniatlas-hankkeeseen. Sieniatlas kerää tietoa sienilajien
levinneisyydestä ja kasvupaikoista Suomessa. Havainnoitsijoiksi kutsutaan kaikkia luonnossa liikkuvia ja sienistä
kiinnostuneita. Aikataulu tarkentuu alkukesästä.

Valokuvailta
Valokuvailta järjestetään sienikauden päätyttyä. Tilaisuudessa katsellaan sienikuvia joten kuvaamisen voit
aloittaa jo samantien. Tilaisuuteen toivotaan sinun 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. Vastuuhenkilönä toimii Tytti
Raudaskoski.
Seuran vuokrattavat tuotteet löydät kotisivuilta!
********

