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JÄSENTIEDOTE 1/2020

Oulun Sieniseuran alkuvuosi alkoi reippaasti
Tämä vuosi käynnistyi seurassamme reippaalla meiningillä. Helmikuu oli
tapahtumia täynnä: jäsenet kokoontuivat jäseniltaan, pidettiin vuosikokous,
kuulimme innostavan sienikoiraesitelmän, kutkuttavan kärpässieniluennon sekä
mikroskopiatyöpajassa kokoontui mukava määrä sieni-ihmisiä rusakkonuljaskojen
merkeissä.
Vuosikokouksessa 18.2.2020 valittiin uusi hallitus, joka aloitti heti toiminnan: pj.
Antti Pekkala, varapj. Tytti Raudaskoski, siht. Tarja Anisimaa, rahastonhoitaja Pirjo
Keimiöniemi, jäsenet Jaana Salo ja Marja Kyösti ja varajäsenet Maarit Vainio ja
Tuija Tervaskanto. Hallituksesta jäivät pois Taina Romppanen ja Sirkka Tuomela.
Kiitos heille arvokkaasta panoksesta ja hyvästä hallitustyöskentelystä!
Tämän vuoden teema “Monikäyttöiset sienemme”
Usein sieniharrastus aloitetaan keräämällä sieniä. Keräämisen lisäksi sieniä voi
hyödyntää monella muullakin tavalla. Pyrimme toteuttamaan tämän vuoden
teemaa erilaisin tapahtumin ja toiminnoin mm. järjestämällä kokopäiväisen
sienten keruu-käsittely-kokkausretken, erilaisia teemallisia retkiä, sienten
mikroskopointia ja uutena kurssina ruokasienestäjän ABC. Kurssien ja
tapahtumien tiedot ilmoitamme heti niiden varmistuttua. Lisätietoja löytyy
kotisivulta, ao. sienikalenterista ja Facebookista.
Epidemia hidastaa seuran toimintaa toistaiseksi
Noudatamme viranomaisten ohjeita ja perumme jo suunnitellut alkuvuoden
tapahtumat huhtikuun loppuun asti. Tiedotamme jäsenille heti kun toiminta
palautuu normaaliksi. Toivomme että epidemiasta huolimatta jäsenyytesi jatkuu
tänäkin vuonna. Kiitos!
Jäsentoimintaa ja yhteistyötä
Vuosikokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma kaudelle 2020.
Säännöissä määritelty yhdistyksen tarkoitus näkyy nyt uutena jäsentelynä
toimintasuunnitelmassa:
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1) jäsentoiminta, 2) yleisötilaisuudet ja yleisöluennot, 3) tiedotus- ja
julkaisutoiminta, 4) vaikuttaminen ja yhteistoiminta sekä 5) kehitystyö ja muu
toiminta.
Jäsentoimintaa: Jäsenmaksut ja maksulliset yleisötilaisuudet/-retket
mahdollistavat toimintojemme jatkumisen.
Ns. vanhoille jäsenille jäsenmaksut lähetetään maaliskuun aikana sähköpostitse.
Kaikille jäsenmaksun maksaneille tarjoamme jäseniltoja ja monipuolisia
jäsenretkiä. Tutustuthan toimintasuunnitelmaamme.
ps. Sienikuivuri kannattaa ottaa nyt testiin, sen vuokraaminen on jäsenille
edullista.
Yhteistyötä: Tulemme tekemään yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa. Tarkoituksena
on vaikuttaa asenteisiin suuressa yleisössä ja herättää kiinnostusta
sieniharrastukseen sekä ylläpitämään harrastusta. Syksyllä pidettävä sieninäyttely
on tästä yksi esimerkki.
Toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan löytyy kotisivultamme
https://oulunsieniseura.yhdistysavain.fi/
Pidetään huolta toisistamme!
Antti Pekkala, puheenjohtaja
Yhteystiedot
Puh. 050 361 9106, parhaiten tavoittaa tekstiviestillä
kotisivut: https://oulunsieniseura.yhdistysavain.fi
Facebook: Oulun Sieniseura ry.
sähköposti: oulun.sieniseura@gmail.com
Jäsenmaksu v. 2020 on 13 eur
Uusi jäsen: Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille FI24 5741 3620 0653 72.
Maksun jälkeen lähetäthän nimesi, kotipaikkakuntasi ja sähköpostiosoitteesi
oulun.sieniseura@gmail.com sähköpostiin. Jäsenyytesi aktivoidaan ja saat
jäsenpostit jatkossa automaattisesti.
Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostilla (jäsenpostit, jäsentiedotteet),
tietoa löytyy myös kotisivuilta ja Facebookista.
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SIENIKALENTERI

kevät 2020
(ilmoitamme tapahtumat heti niiden vahvistuttua)

TOUKOKUU (epidemiatilanteen mukaan – lisätietoja myöhemmin)
17.5.2020 Värjäyskurssi klo 10-16 Myllyojan asukastuvalla.
Sienillä värjääminen koukuttaa. Tule kokeilemaan miten langat värjäytyvät
luonnonväreiksi. Näitä värejä ei löydy kaupasta!
31.5.2020 Korvasieni/kevätretki
Tästä se alkaa! Korvasienijahti. Matkaan lähdemme pikkubussilla. Mukaan
mahtuu 32 osallistujaa. Matkan hinta 10 eur. Omat eväät ja varusteet mukaan.
KESÄKUU
10.6.2020 Opintopiiri = joukko sienistä kiinnostuneita kokoontuu yhteen
mielenkiintoisten aiheiden ja asioiden pariin (lisäinfoa myöhemmin)
HEINÄKUU (lomakuu)
ELOKUU
Jäsenretkiä: Tattitassuttelu, Haperohassuttelu, Rento rouskuretki, Tryffelitreffit,
kokopäiväretki; keruu-käsittely-kokkaus (lisätietoja ja aikataulut myöhemmin)
SYYSKUU
5.9.2020 Syksyn sieniretki (maksullinen, linja-autoretki)
6.9.2020 Sieninäyttely Oulun pääkirjastolla, kaikille avoin
Muita tapahtumia meillä ja muualla
11.- 13.9.2020 Suomen Sieniseurojen tapaaminen Saarijärvellä,
sieni-ihmiset kokoontuvat, ilmoittaudu!
12.9.2020 Ruukin luomu- ja lähituotemarkkinat, OSS:n sieninäyttely

