JÄSENTIEDOTE 2/2019

Hei,
Yhdistyksen tärkein toimija on jäsen.
Hallituksessa olemme paljon pohtineet sitä, miten tavoittaisimme kattavasti
meidän jäsenemme ja voisimme tarjota jokaiselle oman luontevan tapansa
toimia sieniseurassa. Jäsenmäärämittarilla koemme onnistuneemme, olemme
saaneet tänä vuonna 24 uutta jäsentä. Tervetuloa Oulun Sieniseuraan!
Olemme tarkentaneet kevään jäsenkirjeessä julkaistua tapahtumakalenteria.
Jäsenkyselyssä toivoitte lisää retkiä ja toimintaa arki-illoille. Siihen nyt
vastaamme lukuisilla sienikummiretkillä lähimaastoihin sekä kahdella
pidemmällä retkellä vähän kauemmas.
Jäsenillat on otettu hyvin vastaan ja niihin on osallistunut runsaasti jäseniä.
Ensimmäiset kaksi pidettiin sisätiloissa, joten nyt sienisesongin keskellä on
luontevaa, että kolmas järjestetään ulkoilmassa ja retkenä. Oulun Sieniseura
teki viime vuonna lahjoituksen Luonnonperintösäätiön kautta Suomen
Sieniseuran 70-vuotislahjaksi. Nimikkolahjoituskohde on KonttikangasKarjoneva Siikajoella. Nyt jäsenretkenä lähdemme katsomaan ja
kartoittamaan millaisia sienisukuja ja -lajeja alueelta löytyy. Toivon, että
retkelle lähtee runsaasti jäseniä!
Antti Pekkala, puheenjohtaja
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Tapahtumakalenteri
(muutokset mahdollisia)
Elokuu
la 24.8.2019 klo 10–14 Haperohassuttelu, Oulu
Haperot ovat erinomaisia ruokasieniä. Haperoita voit käyttää suoraan
metsästä pannun kautta joko sellaisenaan tai muiden metsäsienten
kanssa. Opitaan tunnistamaan eri haperolajeja ja keräämään näitä
metsän värikkäitä sieniä.
Ilmoittautuminen tekstiviestillä Pirjo, 040 5820 839.
Max. 12 hlöä. Sienikummiretki – vain jäsenille (lisätietoja jäsenille
sähköpostilla)
ke 28.8.2019 klo 17-19 Tattitassuttelu, Oulu
Tatit ovat helppo sieniryhmä opetella uusia lajeja. Opetellaan aluksi
tattien rakennepiirteet. ”Lakki, jalka, pillistö ja pehmeys, se on tatti".
Saat hyvän opastuksen eri tattien keruuseen. Ilmoittautuminen
tekstiviestillä Pirjo, 040 5820 839. Max 12 hlöä. Sienikummiretki – vain
jäsenille (lisätietoja retkestä jäsenille sähköpostilla)

Syyskuu
la 7.9.2019 klo 9-16 Syksyn sieniretki
Syysretken kohteena on Rokua. Retkelle lähdetään linja-autolla
Ouluhallin parkkipaikalta klo 9. Mukaan mahtuu 40 retkeläistä. Retki
on ilmainen eikä mukaan tuleminen vaadi jäsenyyttä. Retkellä
poimitaan toki omaan koriin mutta myös mielellään seuran ”koriin”
seuraavan päivän sieninäyttelyä varten. Omat eväät, ladattu puhelin
sekä sienestykseen tarvittavat varusteet mukaan. Maasto vaihtelevaa
mäntymaastoa. Kävelyä n. 4 km, osittain hyväkuntoista
metsäautotietä. Reitillä on iso kota, jossa mahdollisuus paistaa
makkaraa. Alueella wc. Paluu n. klo 16 samaan paikkaan.
Retkelle otetaan ilmoittautumisia 19.8.2019 alkaen. Ilmoittautumiset
tekstiviestillä seuran puhelimeen 050 3619 106 tai sähköpostilla
oulun.sieniseura@gmail.com. Ilmoittautumisessa kerro retkeläisen
nimi ja puhelinnumero. Jos joudut perumaan matkan, ilmoitathan siitä
mahdollisimman pian. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan
kotisivuilla.
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su 8.9.2019 klo 12-15 Sieninäyttely
Perinteinen SIENINÄYTTELY järjestetään Oulun pääkirjaston aulassa.
Tämän vuoden teemana ovat Ruokasienet. Näyttelyssä on esillä
runsaasti metsiemme sienilajeja ja mahdollisesti myös kääväkkäitä.
Näyttelyn aikana pidämme kolme yleisöluentoa: Ruokasienet,
Ruokasienten valmistus sekä Sieniatlas-hanke. Tarkempi luentojen
aikataulu myöhemmin. Tervetuloa!
ke 18.9.2019 klo 19–20.30 Pop-up sienineuvontaa
OSS hallitus tulistelee iltanuotiolla Auran majan kuntopolun
nuotiopaikalla. Voit tuoda sieniä tunnistettavaksi ja tunnistaa
samalla hallituksen poimimia sieniä. Vapaamuotoinen tilaisuus
kaikille. Makkaranpaistomahdollisuus!
la 28.9.2019 klo 10–14 Jäsenretki ja myöhäissyksyn sienet
Lähdemme kimppakyydeillä nimikkolahjoituskohteeseemme
Siikajoelle Karjoneva-Konttikangas alueelle. Retkellä tutustutaan
alueeseen ja pidetään retkeläisille sienten opastus- ja kyselytilaisuus.
Omat eväät mukaan, makkaranpaistomahdollisuus. Bensakulut
jaetaan autokunnittain. Retkestä erillinen tiedote jäsenille.
Jäsenretki

Tulossa syyskuussa: Rento rouskuretki. Opitaan tunnistamaan eri
rouskut. Retken aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Sienikummiretki – vain jäsenille.
Tulossa lokakuussa: Värjäyssienten keruuretki. Kerätään erilaisia
värjäyssieniä. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kääväkäsretki. Tutustutaan oppaan johdolla kääväkkäisiin.
Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

Muita tapahtumia:
13. – 15.9.2019 Sieniseurojen tapaaminen Porissa.
14.9.2019 Ruukin luomu- ja lähituotemarkkinat. Oulun Sieniseura
on mukana esittelemässä alueen yleisimpiä ruokasieniä.

