Ruokasienet - tämän toimintakauden
teema

JÄSENTIEDOTE 1/2019

Hei,
Talven selkä on jo taittunut. Täällä
pohjoisessa saimme nauttia jo
hämmentävän lämpimiä päiviä ja suojaisilta
paikoilta lumi sulikin jo pois. Enpä yhtään
ihmettelisi jos joku teistä on jo bongannut
ensimmäisen helttasienen!
Sienten satokautta odotellessa useimmat
meistä ovat varmaankin vierailleet Oulun
sieniseuran Facebook-ryhmässä. Ryhmässä
on jaettu talven aikana sienitietoutta,
sienielämyksiä sekä keskusteltu laajasti
sieniasioista. Ryhmässä on nyt kahta vaille
1600 jäsentä!
Terveisin

Antti Pekkala, puheenjohtaja
Sieniseuran hallitus
Seuran hallituksesta jäivät pois Arja
Berkovits, Mari Klemettilä ja Perttu
Anttonen. Suuri kiitos teille ansiokkaasta
työstä ja vielä ISOT kiitokset monivuotiselle
rahastonhoitajalle Arjalle! Uutena
hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana
aloitti Pirjo Keimiöniemi.
Jäsenmaksu v. 2019
Seuran jäsenmaksu on 13 eur.
Jäsenmaksulaskut on lähetetty jäsenille jo
maaliskuussa. Muistathan tarkistaa
sähköpostisi.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita seuraan!

Syksyn sienikummiretket mukailevat
Ruokasienet-teemaa. Jäsenkyselyn
perusteella toivottiin enemmän retkiä ja
sienten tunnistusta. Jäsenille tarkoitettuja
sienikummiretkiä ovat tänä vuonna mm.
Tattitassuttelu Ja Haperoretki. Syksyn
aikana järjestämme kaikille avoimia
siententunnistustilaisuuksia. Tätä toivetta
teema tukee erinomaisesti. Syksyllä on
tulossa “Tavalliset ruokasienet ja niiden
käyttö” – yleisötilaisuus. Tilaisuudessa
käydään läpi esim. mitä edellytyksiä vaatii
sienten myyminen mm. ravintoloille.
Jäsenillat
Tänä vuonna kokeilemme toimintamuotona
jäseniltoja. Tarkoituksena on kokoontua
jäsenten kesken keskustelemaan sienistä ja
samalla tutustua paremmin toisiimme ja
kehittää koko jäsenistön avulla seuran
toimintaa. Yhdistyshän on jäsentensä
muodostama yhteisö. Yhteisö toimii
parhaiten mitä parempi keskusteluyhteys
on jäseneltä jäsenelle.
Ensimmäinen jäsenilta pidettiin 25.3.2019
Artturintuvalla, Välivainiolla. Tupa oli ihan
täynnä, yhteensä 24 jäsentä!
Jatkamme jäseniltojen pitämistä ja seuraava
onkin jo kesäkuussa. Silloin suunnittelemme
syksyn toimintaa. Tarkemmat tiedot
tapahtumista ilmoitetaan kotisivuilla,
Facebookissa sekä jäsenpostilla.

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

OULUN SIENISEURAN
TAPAHTUMAKALENTERI v. 2019
(muutokset mahdollisia)

KEVÄT 2019
Huhtikuu
Vahakas-ilta 24.4.2019 klo 17-20 Oulun
kasvimuseolla, Kaitoväylä 5, Oulu.
Teppo Helo pitää esitelmän vahakkaista.
Kahvitarjoilu!
Toukokuu
Hytymaljakasretki. Käymme etsimässä
kevään ensimmäisiä sieniä ja ihastelemassa
hytymaljakkaita. Retkellä ei kerätä
ruokasieniä. Oppaana toimii Taina
Romppanen. Retkelle lähdetään Rajakylästä
ja jalkaudutaan lähimetsään. Retken kesto
noin tunti. Retken ajankohta tarkentuu
myöhemmin.
Keväinen korvasieniretki su 19.5.2019 klo 916 (varapäivä sovitaan tarvittaessa).
Retkestä informoidaan tarkemmin
lähempänä sen ajankohtaa. Kimppakyyti.
Sienivärjäyskurssi su 26.5. klo 10-16
Myllyojan asukastuvalla. Kurssi-info ja
ilmoittautumisohjeet lähetetään huhtikuun
lopussa. JÄSENETU.
Kesäkuu
Jäsenilta 10.6.2019 klo 17-20
Syksyn ideointia ulkoilun merkeissä.
Heinäkuu
OSS lomailee!

SYKSY 2019
Elokuu
Haperoretki/sienikummiretki jäsenille
Tattitassuttelu/sienikummiretki jäsenille
Yleisötilaisuus:
“Tavalliset ruokasienet ja niiden käyttö”
Syyskuu
Syksyn sieniretki 7.9.2019 klo 9-16
Manamansalo/Rokua
Sieninäyttely 8.9.2019 klo 12-15
Oulun pääkirjasto
Sieniseurojen tapaaminen 13. - 15.9.2019
Porissa
Ruukin luomu - ja lähituotemarkkinat
14.9.2019. OSS järjestää tapahtumassa
ruokasieninäyttelyn.
Myöhäissyksyn sienet-retki/sienikummiretki
jäsenille
Rouskuretki/sienikummiretki jäsenille
Lokakuu
Värjäyssienten keruuretki
Kääväkäsretki
Marraskuu
Joulukuu

