
Sienituntemuksen X valtakunnallinen jatkokurssi 

18.09. – 26.09.2018 

 
Turun yliopiston Kasvimuseo 
(Biodiversiteettiosasto) järjestää yhdessä 
HY:n Kasvibiologian osaston kanssa  jo 
kymmenennen valtakunnallisen sienitunte-
muksen jatkokurssin. Kurssi keskittyy heltta-
sieniin. Laajuus on 5 op. Kurssi on avoin 
kaikkien yliopistojen opiskelijoille, joten 
tutustut siellä isoon joukkoon sieni-intoilijoita 
ja sienigradulaisia Turusta, Helsingistä, 
Oulusta, Jyväskylästä ja Joensuusta. 
Opettajina toimivat allekirjoittanut, FT Hanna 
Tuovila, FM Mika Toivonen, FT Ilkka 
Kytövuori ja ”sieni-isonen” Outi Laakso. Tällä 
kertaa mukana on mahdollisesti YM:n sieni-
työryhmän vieraileva ammattilais- ja  harrastajajoukko sekä innokas joukko 
kansalaistiedehankkeen (SieniAtlas) opiskelijoita. Tämä on siis elämäsi tilaisuus päästä 
oppimaan sieniä parhaassa mahdollisessa seurassa.  
 
Tulet opiskelemaan sieniä täysipäiväisesti maastossa, kurssin aikana koottavassa 
sieninäyttelyssä ja myös mikroskoopin ääressä 9 päivän ajan, opettajat tukenasi. Ei haittaa 
vaikka olisit jo ollut kurssilla, sillä se on joka kerran erisisältöinen, ja voit jokaisella 
suorituskerralla lisätä tämän kurssin opintopistemäärän jo suoritettuihin. Jos et ole 
suorittanut sienten mikroskopiakurssia, tulet alussa saamaan noin 1-2 päivän 
tehokoulutuksen sienimikroskopian saloihin. Ettei rimakauhu yllättäisi, sinulla on myös 
mahdollisuus selvittää kurssi lievemmällä arvostelulla, jolloin opintopistemääräsi on 3 op. 
Joka tapauksessa kurssisuorituksena on kohentunut sienituntemus, jokailtainen sauna, 
kurssibileet ja legendaarinen yösienisuunnistus.  
 
Kurssipaikkana on Eräkeskus Metsäkouluntie Tammelassa. Täysihoidon hinnaksi on 
neuvoteltu 23 – 29 euroa / vrk. (Majoitus 5 € hlö vrk omilla liinavaatteilla, aamiainen 4€, 
keittolounas 5 €, muu lounas  6 €, päivällinen 8 €, iltapala  5 € hlö). Voit myös tehdä 
ruokaa majoitustilojen pienoiskeittiöissä joko kokonaan itse tai osittain.  
 
Yleensä edellytyksenä kurssille on ollut sienten peruskurssin suorittaminen. Sen 
puuttuminen ei kuitenkaan ole automaattisesti poissulkeva tekijä; harkitsemme kunkin 
tapauksen erikseen. Jos olet innokas noviisi, selviät kyllä sienten tieteellisistä nimistä ja 
peruslajiston kiinnikuromisesta ”kylmiltäänkin”. Alustava ilmoittautuminen alla olevaan 
sähköpostiin heinäkuun loppuun mennessä, jotta tiedämme saako kurssin järjestettyä. Jos 
et ole aiemmin tällä kurssilla ollut, kerro myös miksi sinun tulisi sinne päästä. Sitova 
ilmoittautuminen sinun tulee tehdä elokuun loppuun mennessä ja tiedot kurssille 
hyväksytyistä saat hyvin nopeasti. Kuljetuksia Forssasta järjestyy jos ei omia kyytejä ole 
tiedossa. 
 
Lisätietoja saat minulta: Seppo Huhtinen (Kasvimuseo, TY; seppo.huhtinen@utu.fi)             

 


