JÄSENTIEDOTE 2/2018

Puheenjohtajan tervehdys
Kun keväällä suunnittelimme tätä vuotta, niin emme osanneet arvatakaan
kuinka helteinen ja kuiva tästä kesästä tulisi. Monin paikoin ei ole satanut
lainkaan ja kaikenlaiset sienet ovat loistaneet poissaolollaan. Moni sienestäjä
on joutunut pettymään esimerkiksi tattisadon osalta.
Nyt vihdoinkin olemme saaneet riittäviä sateita metsiin ja olosuhteet
itiöemien nousulle ovat hyvät. Monet ruokasienilajit antavat satoa noin parin
viikon kuluttua sateista. Eli juuri tämän tiedotteen ilmestymisen aikoihin
kannattaa suunnata metsään!
Poikkeukselliset olosuhteet saattavat ohjata sienten kasvua sellaisiinkin
lajeihin, joita normaalioloissa ei niin näe. Äärimmäisenä esimerkkinä sienet,
jotka viihtyvät vain metsäpaloaluilla. Eli nyt metsään kannattaa
ruokasienestämisen ohessa suunnata myös tutkimusmatkaajan asenteella
silmät uteliaana auki. Hyvällä tuurilla voit löytää sieniyllätyksiä! Kun yllätyksiä
löytyy, niin ota niistä kuva ja laita seuran facebook-sivulle ja tuo kuvasi myös
syksyn valokuvailtaan muidenkin ihmeteltäväksi.
Sienionnea ja tervetuloa mukaan toimintaan!
Antti Pekkala, puheenjohtaja

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

Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 13 eur
Oulun Sieniseuran tapahtumiin ja toimintaan ehtii vielä!
Voit suorittaa jäsenmaksun yhdistyksen tilille
FI24 5741 3620 0653 72.
Jäsenyyteesi aktivoidaan kun lähetät oulun.sieniseura@gmail.com
sähköpostiin
nimesi, kotipaikkakuntasi ja sähköpostiosoitteesi.
Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostilla sekä myös Facebookin kautta.

Suomen luonnon päivä 25.8.2018 klo 11.00 - 16.00 Liminganlahden
luontokeskuksessa
Oulun Sieniseura osallistuu Suomen luonnon päivän juhlintaan Liminganlahden luontokeskuksessa
pystyttämällä pienimuotoisen sieninäyttelyn. Tule mukaan juhlimaan Suomen luonnon päivää ja
tutustumaan seuran toimintaan. Olisi hienoa, jos toisit mukanasi erilaisia sieniä näyttelyn
monipuolistamiseksi, tuttuja ja tuntemattomia sieniä. Saat samalla tuntemattomille sienille nimen.
Sieniseuran yhteyshenkilö: Arja Berkovits, puh. 046 870 0035
Tapahtuman osoite: Rantakurvi 6, Liminka
Suomen luonnon päivä on luonnon oma juhlapäivä, jota on vietetty vuodesta 2013.
Suomen luontoa juhlitaan aina elokuun viimeisenä lauantaina. Suomen luonnon päivä on yhdessä
tekemisen ja yhdessä luonnosta nauttimisen päivä.

Perinteinen syksyn sieniretki 8.9.2018 klo 9.00 - 15.00
Seuran vuosittainen syksyinen sieniretki järjestetään noin 10 kilometrin säteellä Oulusta. Yhteistä
bussikuljetusta ei tänä vuonna järjestetä vaan retkelle mennään mahdollisuuksien mukaan
kimppakyydein. Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan tarvittaessa järjestää kimppakyytejä niitä
tarvitseville. Sieniretken kohde tarkentuu lähempänä retkeä.
Kokoontuminen on lauantaina 8.9.2018 klo 9.00 valitussa kohteessa. Retkellä on mahdollista sienestää
omin päin tai pienissä ryhmissä sieniseuran oppaan kanssa. Poimit sienet itsellesi, mutta sieniä toivotaan
kerättävän myös seuraavan päivän sieninäyttelyyn Oulun kaupunginkirjastolle. Sienten keräämiseen
näyttelyä varten jaamme kerääjille paperipussit.
Sienten keräämisen jälkeen on yhteinen hetki makkaranpaiston, kahvittelun (myös teetä tarjolla) ja
eväiden syönnin merkeissä. Sieniseura tarjoaa retkieväät Oulun sieniseuran jäsenille ilmaiseksi,
ei-jäseniltä peritään 5 euron maksu (tasaraha, kiitos!). Tarvittaessa ja esim sateen sattuessa on
käytettävissä sisätilat josta löytyy myös wc. Samassa yhteydessä käydään sienisaalista yhdessä läpi ja
asiantuntijat auttavat lajien tunnistamisessa. Retki päättyy viimeistään klo 15 aikaan. Mukaan tarvitset
kumisaappaat, juotavaa ja ladatun puhelimen. Sieniseuralla ei ole jäsenilleen vakuutusta, huolehdithan
omasta vakuutuksestasi.
Sieniretken yhteyshenkilö ja ilmoittautumiset: Tytti Raudaskoski, puh. 044 559 1916
Voit soittaa tai laittaa tekstiviestin, tarvitsemme osallistujien nimet ja puhelinnumerot

Sieninäyttely 9.9.2018 Oulun kaupunginkirjastolla klo 12.00 - 15.00
Oulun Sieniseuran sieninäyttely järjestetään Oulun kaupunginkirjastolla su 9.9.2017 klo 12.00 - 15.00.
Näyttelyllä on pitkät perinteet. Näyttelyjä järjesti pitkään jo ennen Oulun sieniseuran perustamista
Oulun luonnonystäväin yhdistys. Vuonna 1972, kun Oulun Sieniseura perustettiin, tämä perinne siirtyi
meidän hoidettavaksemme. Sieninäyttely pidettiin vuosikymmeniä Oulun torilla syysmarkkinoiden
aikaan ulkona. Kirjasto on ollut näyttelypaikkana nyt jo 6 vuoden ajan.
Näyttelyssä on esillä Oulun seudun ajankohdan sienilajistoa ja kävijöillä on mahdollisuus tuoda omia
löytöjään asiantuntijoiden tunnistettavaksi. Samalla voit tutustua mm. sienikuivureihin ja saat tietoa
sieniseuran toiminnasta.

Tänä vuonna tarjoamme lisäksi kaksi tietoiskua sienistä. Tietoiskut järjestetään tapahtumatila Laiturissa
seuraavasti:
Klo 13.00
Klo 14.00

Oulun seudun ruokasienet
● Sirkka Tuomela
Sieniatlas -kansalaistiedehanke
(http://sieniatlas.fi/)
● Antti Pekkala

Sieninäyttelyn yhteyshenkilö: Arja Berkovits, puh. 046 870 0035
Tapahtuman osoite: Kaarlenväylä 3, Oulu
Näyttely on kaikille avoin ja maksuton.

Suomen sieniseurojen tapaaminen ja Suomen Sieniseura ry:n 70-vuotisjuhla
14.-16.9.2018
Paikka: Hotelli Nuuksio, Naruportintie 68, Espoo. Kaikki sienten ystävät ovat sydämellisesti tervetulleita
mukaan Nuuksion ja sen ympäristön erittäin monipuolisiin, upeisiin sienimaastoihin sekä tietenkin
tutustumaan uusiin ja vanhoihin sienituttuihin!
Lisätietoja Suomen Sieniseuran sivulta: https://www.funga.fi/tapahtumat/sieniseurojen-tapaaminen/

Valokuvailta 18.10.2018 Katoppa asukastuvalla klo 18.00 - 20.00
Sienikauden 2018 sadon valokuvailta järjestetään 18.10 klo 18.00 Katoppa-asukastuvalla.
Käydään läpi millainen tämä sienivuosi oli. Miten kuivuus vaikutti sienisatoon? Pitääkö olla huolissaan?
Teitkö uusia sienilöytöjä?
Voit tuoda omat sienikuvasi (maks. 15 kuvaa) ladattuna muistitikulle tai tulla vain ihailemaan muiden
ottamia kuvia. Asiantuntijat ovat paikalla tunnistamassa sienilöytöjä.
Ohje sienten kuvaukseen: Kuvaa sieni (tuttuja ja tuntemattomia) 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 oikean sienen löytymistä mutta eivät ole
pakollisia. Kuvaa vaikka omaa sienisaalista ja luontoa sieniretkelläsi!
Tarjolla on kahvia/teetä leivonnaisten kera vapaaehtoista maksua vastaan. Tapahtuma kaikille avoin.
Valokuvaillan yhteyshenkilö: Tytti Raudaskoski, puh. 044 559 1916
Tapahtuman osoite: Kauppurienkatu 23, Oulu. Sisäänkäynti Vaarankadun puolelta.
TULOSSA vielä syksyllä:
Myöhemmin syksyllä on tulossa
sieniruokakurssi, opintopiiri,
sienikummiretkiä jäsenille ja
lähisieniretkiä kaikille.
Parhaiten näistä saat tietoa seuraamalla
sähköpostiasi sekä Facebookia!

