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Historiallinen vuosi 2001 

Vuosi 2001 epäilemättä jää maamme sienitieteen historiaan merkki
vuotena. Sen aikana maassamme järjestettiin kaksi suurta sienialan 
kokousta: Kymmenes kansainvälinen Sieni & kuitu symposiurni 
15.-19. elokuuta 2001 ja XIX Euroopan Seitikkipäivät Sotkamon 
Vuokatissa 2.-8. syyskuuta 2001. Sieniharrastelijoillemme oli ainut
laatuinen tilaisuus nähdä läheltä maailmankuuluja tutkijoita ja seu
rata heidän työskentelyään. Sittenkin vähäisin voiminemme tällais
ten suurten kokousten organisointi ja läpi viemillen onillstuneesti 
on jättimäinen makka, etenkin kun suurin työtaakka ja paine lanke
aa muutamille hartioille. Olemme hyvin kiitollisia niille rohkeille 
henkilöille jotka eivät pelänneet ottaa suuria haasteita vastaan. Mo
lenunista kokouksista he selvittiin kiitettävästi. Toivomme saavam
me Sienilehteen selostukset kongresseista. 

Jokavuotiset Valtakunnalliset sienipäivät jätettiin väliin mutm 
runsaan ohjelman takia. Ensi vumma niitäkin taas jatkettanee. Hel
singissä Suomen Sieniseura ja Arbis Mykologer järjestivät yhteisen 
sieninäyttelyn, sanoisin vil1doinkin. Siitäkin saanemme selostuksen 
Sienilehteen. Tarkoituksemme on jatkaa tätä yhteistyötä pääkauptm
kialueen sieninäyttelyjen järjestämisessä. Myöhemmässä vail1eessa, 
kunhan Kasvimuseon suuret remontit saadaan valmiiksi, saattaa 
sieninäyttelyjen järjestämisessä yhdessä Kasvimuseon kanssa olla 
mahdollista. Se merkitsisi näyttelyillemme entistä suurempaa julki
suutta ja runsaampaa yleisömäärää. 

Itse sienisesonki oli tempoilevan epätasainen. Sienisato oli erityi
sen laikuttainen. Suurissa piirteissä sadon tulemillen oli moneen ot
teeseen lupaavan näköisessä vaiheessa, mutta poutajaksot yllättivät 
moneen kertaan sopimattomilla hetkillä . Siitä huolimatta paikoittain 
on raportoitu epätavallisen nmsaita, mutta lyhytaikaisia, satoja. 
Suuren yleisön mielipide on kuitenkin ollut: Kelmo sienivuosi. He lie
nevät oikeassa. Kuuma alkukesä oli oikein sopiva valkokärpässienel
le, jota sesongin alussa kasvoi epätavallisen runsaasti - ja seuraukse
na tietenkin myös kohtalaisen vakava useamman hengen sienimyrky
tys, josta sentään onneksi selvittiin ilman kuolemantapauksia. 

Selontekoja kongresseista odotellen 
Mauri Korhonen 
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Kaksi uutta haperoa- isonuhruhapero ja 
noronuhruhapero 
JUHANI RUOTSALAINEN JA JUKKAVAURAS 

Suomen haperoluettelo on kasvanut viime vuosina jatkuvasti, ja nyt siinä on jo noin 
180 lajia . Sainune vast'ikään julkaistuksi kaksi tieteelle uutta haperolajia, ja 
haluamme esitellä nämä melko yleiset sienet saman tien myös Sienilehden 
lukijoille. Molemmilla lajeilla itiöemät ovat ennen vanhenernistaan kauniita, mutta 
harmaantuvat vanhetessaan. Tämän ominaisuutensa mukaisesti lajit on nimetty 
nuhruhaperoiksi. Nämä nuhruhaperot kasvavat koko Suomessa, ja lisäksi ainakin 
Ruotsissa, Norjassa ja Latviassa. 

Tuhruista nuhruiksi 

Olemme puhuneet jo niin kauan - noin 15 
vuotta - "tuhruhaperoista", e ttä nimi on 
tullut eräille sieniaktiiveille siinä määrin tu
tuksi, että tavatessamme he ovat muistaneet 
kysyä: "Mitä niille tuhruille kuuluu"? Museo
näytteitä ainakin on kertynyt- niitä on näis
tä kahdesta lajista lähes 500. Suomenkielisinä 
työniminä ovat olleet isotuhruhapero ja no
rotuhruhapero. Nyt, vihdoin, nämä kaksi 
yleisintä " tuhruhaperoa" julkaistiin italialai
sen sieniseuran Associazione Micologica Bre
sadola juhlajulkaisussa Micologia 2000 (Vau
ras & Ruotsalainen 2001). 

Suurelle lajimäärälle haperoita ei ole mah
dollista keksiä lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta 
kuvaavia nimiä. Haperomme saivat tieteelli
set nimet Russula vinososordida ja R. rivulicola, 
ja suomenkieliset, Suomen Sieniseuran ni
mistötoirnikunnan hyväksymät nimet ison
uhruhapero ja noronuhruhapero. Koska lajit 
ovat keskenään hyvin läheisiä, oli oikeutet
tua nimetä molemmat nuhruhaperoiksi. 

Kummallakin Iajilla maito harmaantuu 
halkaisupinnasta ja myös vanhetessaan. 
Harmaantuminen on ominaista myös kaup
pasienilajeillemme viinihapero, kangashape
ro ja keltahapero. Helposti havaittavan mai
lan harmaantumisen perusteella voitaisiin 
näitä haperoita tarkastella samana ryhmänä. 
Tieteellisesti haperoita luokiteltaessa näin ei 
kuitenkaan tehdä, vaan etusijalla ovat pal
jaalle silmälle näkymättömät, mikroskoop
piset tuntomerkit. 

Isonuhruhaperon tuntomerkit 

Lyhyesti luonnehdittuna isonuhruhapero, 
Russu/a vionsosordida, on keskikokoinen tai 
suurehko hapero, jonka lakki on ruskean pu
nainen, heltat okrankeltaiset ja hitaasti hie
man kirpeät, jalka tasapaksu ja harmahtavan 
valkoinen, maito harmaantuvaa ja itiöpöly 
okrankel taista. 

Laji kasvaa koko Suomessa tuoreissa koi
vu- ja kuusimetsissä. 

Todellisuudessa isonuhruhapero on moni
en haperolajien tavoin useiden tuntomerk
kiensä osalta varsin muunteleva. Kuitenkin 
lajin voi oppia tuntemaan jokseenkin var-

Kuva 1 (oikealla ylh.). PunaJakkisia isonuhru
haperoita, Rllssltla vi11ososordida. Itiöemissä usei
ta tyypillisiä piirteitä: lakin reunaosissa viinin
punaista, keskustassa tumma laikku ja sen ul
kopuolella kellanruskeaa, vanhassa sienessä 
heltat vanhana okrankeltaiset ja paksut sekä 
jalka etanansyömistä kohdista selvästi harmaa 
ja sen pinta osaksi kellanruskealaikkuinen. Var
sinais-Suomi, Paimio, Kurki, Varkaankellarin
mäki, 29.lX.1992 Vauras 7867F (TUR-A). Va
lok. Jukka Vauras. 

Kuva 2 (oikealla alh.). RuskeaJakkisia isonuhru
haperoita, R11ssu/a vi11ososordida, jotka nekin ovat 
lakin keskeltä tyypillisesti tummia. Pohjois
Savo, Vehmersalmi, Räsälänlahti, Peltomäki, 
16.VIII.1993 Ruotsalainen 3108F (KUO). Valok. 
Juhani Ruotsalainen. 
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masti jo pelkästään katsomalla ja maistamal
la. Opettelun alkuvaiheessa mikroskoopin 
käyttö nopeuttaa lajin varmaa tunnistusta. 
Laji on myös jokaisen suomalaisen hapero
harrastajan melko helposti löydettävissä. 

Seuraavaksi syvennymme yksityiskohtai
sesti isonuhruhaperon tuntomerkkeihin. 
Sen lakki kasvaa 8-12 cm leveäksi, joskus 
jopa kaksikymmensenttiseksi. Muodoltaan 
lakki on aluksi kupera, myöhemmin melko 
laakea ja keskeltä matalasti kuopalla. Sen 
pinta on keskeltä kiiltävä, reunoilla hinm1eä, 
mutta ei härmeinen. Lisäksi pinta on pienin
ystyisen epätasainen, reunasta vanhana 
melko pitkälti uurteinen. Lakin värivaihtelu 
on melkoisen suurta. Tyypillisimmillään sen 
keskellä on tumma, mustahko alue, minkä 
ympärillä on kellertäviä tai likaisen vihertä
viä laikkuja (kuvat 1 ja 2). Joskus koko kes
kus voi olla kellertävä. Reunaa kohti väri on 
lähes yksivärinen, tumman ruskeanpunai
nen, punaruskea, violetin ruskeanpunainen, 
ruskea, vaalean kellanruskea, joskus myös 
likaisen keltainen tai likaisen oliivinvihreä. 
Saman kasvuston sienet ovat jokseenkin 
samanvärisiä. 

Heltat ovat nuorena melko tiheässä, kal
pean kellertävät, vanhana okrankellertävät 
ja usein leveät ja paksuhkot. Välihelttoja ei 
ole, mutta haarautuvia helttoja on muutama. 
Heltat kiinnittyvät jalkaan kapeatyvisesti, 
joten heltat muodostavat kolon jalan lat
vaan. Heltan terä ei yleensä ole lainkaan 
punainen. Helttoja maistettaessa maku tun
tuu hetken kuluttua kielellä kirpeänä, mutta 
ei polttavana. Itiöpöly on okrankeltaista, 
Romagnesin (1967) asteikolla lähinnä ill a-c 
(vrt. Ruotsalainen & Vauras 1988). 

Jalka on nuorena lievästi tyveen päin pak
suneva, vanhemmiten tasapaksu tai hieman 
keskeltä pullistunut, yleensä suunnilleen la
kin leveyden pituinen, eikä kovin paksu. Se 
on vetisen harmaanvalkea, vanhempana 
selvästi tyveltä alkaen harmaantuva. Joskus 
tyviosassa voi olla punaista. Vanhemmiten 
tyvellä on lisäksi ruosteenruskeita täpliä tai 
laikkuja (kuva 1). Jalan pinta on heikosti pit
kittäisuurteinen ja jonkin verran karkea, ei 
härmeinen. 

Mallon harmaantuminen näkyy parhaiten 
itiöemän halkaisun jälkeen. Harmaantumi
nen alkaa jalan tyveltä. Vanhemmiten malto 
on melko pehmeää, pumpulimaista, miedon 
makuista ja usein melko toukkaista. 

Itiöt ovat leveän ellipsoideja, 7,0-8,2 x 5,6-
7,0 11m, kuvioinniltaan katkoverkkaiset ja 
nystyjonoiset. Pintakelmun dermatokystidit 
ovat runsaita, kapean tai leveämmän nuija
maisia (kuva 5). Karbolifuksiinilla värjäyty
vät värijyväset puuttuvat isonuhruhaperon 
pintakelmusta. 

Jsonuhruhapero kasvaa koko Suomessa 
tuoreissa sekametsissä ja lehdoissa. Sopivia 
kasvupaikkoja lienee eniten Itä-Suomessa, 
missä lajia tapaa varmimmin tuoreissa koivi
koissa ja laidunmetsissä sekä myös hyvä
pohjaisissa istutuskuusikoissa ja kuusileh
doissa. Lapissa se kasvaa tunturikoivikoissa. 
Tyyppikeräys on peräisin Vehmersalmelta. 

Useimmiten isonuluuhaperon lakki on 
violetinruskehtava. Tähän viittaa myös lajille 
valittm tieteellisen lajinimen alkuosa vi11oso. 
nimen loppuosa sordidn, likainen, valittiin 
mallon harmaantumisen perusteella. 

N oronuhruhaperon 
isonuhruhaperosta erottavia 
tuntomerkkejä 

Noronuhruhapero, Russuln rivulicoln, on 
väreiltään melko samanlainen ja vaihtelev.an 
värinen kuten isonuhruhaperokin. Kuiten
kin värivaihtelu yhdessä kasvustossa on 
yleensä paljon suurempaa kuin isonuhruha
perolla, jolla yhtä aikaa kasvustossa kasva
vat itiöemät ovat keskenään jokseenkin sa
manvärisiä. Noronuluuhaperon lakin kes
kustasta puutttm lisäksi mustahko väritys 
useammin (kuvat 3 ja 4). Edelleen sen koko 
on pienempi: lakin leveys on 3-8 cm, harvoin 
10 cm, ja reuna on usein aaltoinen (kuva 4). 
Heltat ovat hieman harvemmat ja vaaleam
mat kuin isonuhrul1aperolla, ja niiden maku 
on mieto, vain nuorena lievästi kirpeä. Itiö
pölyn väri on jotakuinkin sama kuin isonuh
ruhaperolla, mutta ehkä keskimäärin aavis
tuksen verran vaaleampi. Jalka on alaspäin 
paksuuntuva, kapean nuijamainen, vetisen 
harmaanvalkea, kosteimrnilla kasvupaikoil
la tyveltä mustanl1armaa (kuva 4). Myös 
noronuhruhaperon jalan tyveen muodostuu 
vanhemmiten keilanruskeita laikkuja. Maito 
harmaantuu, ja leikkauspinta punertuu toisi
naan heikosti. 

Mikroskooppisesti tarkasteltuna noron
uhruhaperon itiöiden kuviointi on paljolti 
samanlaista kuin isonuhruhaperolla, mutta 



itiöt ovat hieman isompia (7,2-8,8 x 6,0-7,3 
11m) ja pyöreämpiä. Myös pintakelmun ra
kerme on molemmilla melko samanlainen. 
Noronuhruhaperon dermatokystidit ovat 
kuitenkin keskimäärin leveämpiä ja lyhyem
piä (kuva 5). 

Noronuhruhapero kasvaa selvästi koste
ammilla paikoilla kuin isonuhruhapero ja on 
sitä harvinaisempi. Se viihtyy ravinteisella, 
kostealla maalla koivujen seurassa. Tyypilli
siä kasvupaikkoja ovat rirmemetsien tihku
pinnat, soistuneet puronvarret sekä ravin
teisten soiden ja lähteikköjen reunat. Lajin 
tieteellinen lajinimi rivulicola viittaa esiinty
miseen puronvarsilla. Tuntureilla lajin voi 
tavata jopa puurajan yläpuolelta kosteasta 
rioteestä vaivaiskoivun seurasta, kuten ha
vaintomme Kilpisjärveltä Pikku-Mailalta 
osoittaa. Suomen eteläisimmät löydöt ovat 
Ahvenanmaalta ja Helsingin seudulta. No
ronuhruhaperon painopiste maassamme on 
kuitenkin pohjoisessa, missä sopivia kasvu
paikkoja on rutkasti enemmän. Tyyppikerä
ys on peräisin Kuopiosta. 

Sekä noronuhruhaperon että isonuhruha
peron itiöemiä alkaa ilmaantua yleensä ai
kaisintaan heinäkuun puolivälissä, ja sato
kautta voi jatkua syyskuun loppupuolelle. 
Viimeksimainitusta on yksi keräys jo kesä
kuun lopulta. 

Nuhruhaperoiden syötävyys 

Käsitelläänpä ensin se peruskysymys: 
"Onko se syötävä?" Kirjoittajista JR, joka 
asustaa hyvällä haperoalueella, on kokeillut 
muutaman kerran isonuhruhaperoa aterias
sa. Pienikokoisemman noronuhruhaperon 
syötävyyttä emme vielä ole kokeilleet. Lä
hes miedon makuisena se kuitenkin sopinee 
hyvin muiden mietojen haperoiden tapaan 
käytettäväksi. Isonuhruhaperon osalta vas
taus on: "Kyllä, mutta makukokemukset 
vaihtelevat." Pieni erä täysikasvuisia lakkeja 
suoraan pannulla paistettuina maistui kah
den eri perheen makutestissä jopa herkulli
selta. Toisella kokeilukertalla, yhdessä per
heessä, nuoret ensiluokkaiset isotuhruhape
ron lakit, pannun täydeltä paistettuina, jäivät 
kirpeiksi. "Väkeviä", sanoi Kirsti-vaimo, ja 
jätti tällä kertaa syömättä. Nuoret sienet saisi 
ilmeisesti kiehauttamalla miedomrniksi. 
Vanhat itiöemät ovat sen sijaan useimmiten 
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toukkaisia! Joka tapauksessa mitään vaarati
lanteita ei käsityksemme mukaan synny, 
vaikka näitä mofempia lajeja tulisi hapero
paistokseen kerättyä. 

Ison uhruhaperon erottaminen 
muista haperoista 

On hyvinkin perusteltua olettaa, että isonuh
ruhapero harmaantumisensa tai väriensä 
takia voidaan sekoittaa melkeinpä mihin ta
hansa kauppasieneksi valittuun haperola
jiirnrne. Siksi lyhyt vertailu varsinkin kaup
pasienihaperoihin on paikallaan. 

Sekä isohapero että isonuhruhapero ovat 
suurikokoisia. Lisäksi niiden lakin väritys ja 
sen pinnan epätasaisuus, sekä lievä kirpeys 
heitoista maistettuna, ovat yhteisiä piirteitä. 
Isohaperon lakki on kuitenkin keskimäärin 
kirkkaamman punainen, ja jalka useimmiten 
punahäiveinen sekä keskimäärin pitempi ja 
paksumpi. Lisäksi isohaperon maito ei har
maannu (vanhana ja kosteana itse asiassa 
silläkin voi esiintyä jalan tyvellä lievää har
maantumista). Myös kasvupaikat ovat erot
tava tekijä. Isohapero, kuten kangashapero 
ja viinihaperokin viihtyvät karummilla pai
koilla havumetsissä ja soitten reunamilla. 
Lapin tunturikoivikoissa nämä kaikki hape
rolajit voivat kuitenkin kasvaa lähekkäin. 
Siellä tosin kauppahaperoistamme vain kel
tahapero on runsas, kun taas isohapero, 
kangashapero ja viinihapero ovat harvalu
kuisia. 

Viinil1aperolla lakin pinta on kuivana hy
vin sileä ja reunassa violetin viinin punainen. 
Pintakelmu ulottuu lyhyelti helttojen päälle. 
Viinihapero maistuu miedolta, tarkoin mais
tettuna rautamaiselta ja jotenkin hieman 
makea! ta. Isonuhruhaperolla ja lehtoviiniha
perolla (Russula pubescens) lakin pinta on 
epätasainen, lakin reuna uurteinen ja kapeal
ti valkoinen. Lisäksi molemmat ovat koivu
jen juurisieniä. Lehtoviinihaperolla edelleen 
lakin keskus on vaalea ja vailla tummaa 
aluetta, sen maku on mieto, hieman kuin 
pullataikinassa, ja jalka pitkä, toispuoleisesti 
keskeltä tai alaosasta pullistunut, sileä, kiiltä
vä tai jopa hieman härrneinen, ja mallon 
harmaanturninen on hidasta. (Viinihaperon 
ja lehtoviinil1aperon keskinäisistä eroista li
sää ks. Ruotsalainen & Vauras 1991.) Isonuh
ruhaperon lakki voi olla joskus lähes koko-
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naan kellertävä. Se on kuitenkin likaisen 
keltainen, ei lainkaan niin kirkas kuin kelta
haperolla, ja lakin keskus on lisäksi tyypilli
sesti tumma. 

Isonuhruhaperon voi sekoittaa myös koi
vunlehtohaperoon (Russuln intermedin, syn. 
R. ilmdellii). Joskus väärän määrityksensä 
tajuaa vasta itiöpölynäytteen seuraavana 
päivänä valmistuttua: koivunlehtohaperon 
itiöpöly on tummankeltaista, isonuhruhape
ron vaaleampaa, okrankeltaista. Käytimme
kin eräässä vaiheessa isonuhruhaperosta 
työnin1eä "Russuln pseudoilmdellii". 

N uhruhaperotu tkimustemme 
vaiheita 

Tuhruhapero-nimi muotoutui käyttöömme 
lähes samaan aikaan kun opimme erotta
maan nuhruhaperot ryhmänä. Keräsin1me 
yhdessä tällaisen harmaantuneen haperon, 
joka poikkesi jo tuntemistamme muista har
maantuvamaltoisista tunnetuista lajeista. Sii
nä sitä tarkastellessamme toinen tokaisi: "Se
hän on jotenkin tuhruisen näköinen!" Ha
vainto tehtiin melko kostealla paikalla, van
hasta itiöemästä, jonka jalka oli kunnolla 
harmaa ja ruostelaikkujen kirjavoima. Lisäk
si lakin päältä etanan syömistä kohdista pais
toi harmaa maito. Tulu·uhapero-työnimi oli 
syntynyt! 

Kun tul1rul1apero kerran oli yhdessä löy
detty ja pohdittu, ei vaikeutena suinkaan 
ollut tällaisten "tuhruhaperoiden" löytämi
nen. Pikemminkin niitä h.mtui löytyvän jat
kuvasti lähes kaikkialta koivun ja kuusen 
muodostamista sekametsistä, tuoreilta ja 

Kuva 3 (vasemmalla ylh.). Noronuhruhaperoi
ta, Russula rivulico/a, joiden lakit ovat oranssin
vivahteisen vaaleanruskeita. Etelä-Savo, Ruo
kolahti, Manlahti, 31.Vll.1988 Ruotsalainen 
951F (KUO). Valok. Juhani Ruotsalainen. 

Kuva 4 (vasemmalla alh.). Noronuhruhaperoita, 
Russula rivulicola, joiden lakin reuna on aattoinen 
ja jalka selvästi harmaantunut. Perä-Pohjanmaa, 
Rovaniemi mlk, Pisavaaran luonnonpuisto, 
18.VIII.1990 Vauras 4825F (TUR-A). Valok. Juk
ka Vauras. 
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kasteilta paikoilta, Etelä-Suomesta Lappiin, 
erivärisiä, erikokoisia, mietoja ja kirpeitä. 
Niinpä työniminä oli kohta "Tuhru I", "Tuh
ru II", "kosteikkotuhru", "ruskea tul1ru" ja 
myös "pseudolundellji" kauniin punaisen ja 
hieman kirpeän koivunlehtohaperon "mat
kijana", jonka maito kuitenkin harmaantui! 
Nämä useat nimet selittyvät nyt kuvattujen 
lajien värivaihtelulla, sekä toisaalta isonul1-
rul1aperon tavasta muodostaa erivärisiä kas
vustoja siten että yhden kasvuston itiöemät 
ovat keskenään melko samanvärisiä. Ison
ulwuhaperon yhden kasvuston vieressä 
saattoi olla toinen kasvusta melko erivärise
nä. Tämä ilmiö valwish.ti myöhemmin, lajin 
jo tultua tutuksi, muutama vuosi sitten Veh
mersalmella. Hyvänä haperovuonna ish.l
tuskuusikoissa oli todella runsaasti isonuh
ruhaperoita, muutamien neliömetrien kas
vustoja, eri värisinä lauttoina lähes kaikissa 
aiemmin löydetyissä väreissä. Useilla muilla 
väreiltään vaihtelevilla haperolajeilla muo
dostuu hyvänä vuonna isoja kasvustoja, jois
sa on samassa kasvustossa toisinaan lajin 
koko värivaihtelu. Tällöin voi oUa mahdollis
ta oppia hetkessä koko haperolajin värivaih
telu. Isonuhruhaperon kohdalla lajin muun
telun ymmärtäminen kesti kauan, koska jo
kainen erivärinen kasvusta täytyi mikro
skooppityöskentelyn kautta oppia määrittä
mään- kaikki yhteen hitaasti kirpeään hape
rolajiin kuuluviksi. Myös noronuhruhape
ron muuntelun opetteleminen vei aikansa. 
Lisää vaikeuksia koitui rajanvedosta näiden 
kahden lajin välille, kun niitä ei ole aina help
po tunnistaa mikroskooppisestikaan. 

Eivätkä ongelmat tietenkään tähän loppu
neet. Molemmat lajit ovat siinä määrin y lei
siä ja laajalti levinneitä, että olisi voinut olla 
mahdollista, että ne on kuvattu jo aiemmin, 
jos ei Euroopasta niin ehkä Pohjois-Ameri
kasta. Kävikin ilmi, että Seth Lundell oli löy
tänyt isonuhruhapero Ruotsissa jo 1925, ja 
Lars Romell oli tehnyt siitä vesivärimaalauk
sen (Schäffer 1939). Lajilla oli myös ollut 
työnimi, mutta lajikuvausta e i ollut julkaistu. 
Tulimme vihdoin vakuuttuneeksi validien 
nimien puuttumisesta ja rohkenimme kuva
ta nämä kaksi nuluul1aperolajia tieteelle 
uusina! 

Viisi viimeisintä tieteelle uutena kuvaa
maamme haperoa on ilmestynyt italialaisen 
sieniseuran Associazione Micologica Bresa
dola kustantamana! Kuvasimme ennen nul1-
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Rossula vinosordida 
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Kuva 5. lsonuhruhaperon, Russu/a virrososordida (vasemmalla), ja noronuhruhaperon, 
R. rivulico/a (oikealla), itiöitä (x 2000) ja pintakelmua (x 1000). 



ruhaperojulkaisuamrne kolme lajia italialai
sen ystävämme Mauro Samarin kanssa: 
Russula fulvogramima, "karjahapero", tyyp
pipaikkanaan Vehmersalmen Putronierni 
(Ruotsalainen ym. 1997), sekä Russula auran
tioflammans, palohapero, ja Russula renidens, 
tomaattihapero, joiden tyyppipaikka on Kil
pisjärvellä (Sarnari 1998). 

Romagnesi, J-1. 1967: Les Russules d'Europe et 
d'Afrique du Nord. - 998 s. Bordas, France. 

Ruotsalainen, ]., Sarnari, M. & Vauras, J. 1997: 
Russula fulvograminea, una nuova specie in 
Fennoscandia. - Rivista di Micologia 40:99-
107. 

Ruotsalainen, J. & Vauras, J. 1988: ltiöpölyn väri 
haperoiden määrittämisessä. - Sienilehti 
40:25-27. 

Ruotsalainen, J. & Vauras, J. 1991: 
Lehtoviinihapero (Russula pubescens) 
Suomessa. - Sienilehti 43:39-42. 

Sarnari, M. 1998: Monografia illustrata del 
genere Russula in Europa. Tomo primo. -
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799 s. Fondazione Centro Studi Micologici 
dell' A.M.B., Vicenza. 

Schäffer, J. 1939: Revision der Russula
Sammlung Romells. - Arkiv för Botanik 29 
A (15): 1-80. 

Vauras, J. & Ruotsalainen, J. 2001: Two new 
species af Russula with greyening flesh from 
Fennoscandia. - Teoksessa Micologia 2000, 
ss. 557-568. Fondazione Centro Studi 
Micologici dell' A.M.B., Vicenza. 

New Russula species from Fennoscandia 

Two recently described species of Russu/a, viz. R. 
viuososordida Ruots. & V<1uras and R. rivulico/a 
Ruots. & Vauras, are described in Finnish, and 
their characteristics, ecology <1nd distribution 
<1re discussed. 

fulmui Ruotsalaiueu, Metsätie 12 A 4, FIN-71310 
Veluuersalmi 
Jukka Vauras, Biologiska samliugama vid Abo Aka
demi, I-Ierbarium, FIN-20014 Tunm yliopisto 
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Koivunherkkutatti, Boletus betulicola 
MAURI KORHONEN 

Koivunherkkutatti, Bo/etus betulicoln, on meillä yleinen mutta huonosti tunnettu laji. 
Kun se tänä vuonna taisi selvästikin olla herkkutateistamrne yleisin, niin nyt 
lieneekin mitä sopivin hetki selvittää perin juurin tämän vähälle huomiolle jääneen 
herkkutattilajin salaisuudet. Missä se kasvaa, kuinka yleinen se on ja miten sen 
oppii tunnistamaan? Kyllä koivunherkkutatin oppii luotettavasti tunnistamaan 
siinä kuin minkä tahansa muunkin sienilajin. 

Laji vai mikä? 
Miksi sitten koivunherkkutattia (Boletus be
tulicoln) ei yleisemmin tunneta? Pääsyyllisiä 
ovat sienitutkijat itse. Harvoissa yleisölle tar
koitetuissa sienioppaissa tästä lajista sano
taan tuskin mitään ja suurissa sienikirjoissa
kin vain vaihtelevan epäselvästi. 

Harrastelijoiden käsissä kuluneessa Suur
sienioppaassa (Ka!Ho 1976) on maininta koi
vunherkkutatista varsin ankea: "(herkkutat
ti) ... Muuntelee puulajin mukaisesti, takso
nomia toistaiseksi sekava. Seuraavat variaa
tiot voitaneen erottaa: var. betulicola Vassil
kov, koivun seuralainen ... " 

700 Pilze in Farbfotos (Dähncke & Däh
ncke 1979) esittää sienestä sentään väriku
van (kovin vaalean) nimellä Bo/etus betulico
lus (Vassilkov) Pilat & Dermek (syn.: Boletus 
nestivnlis var. betulico/a). - Tässä tieteellinen 
lajinimi on virheeilisessä muodossa ja vihja
us Boletus nestivnlis -lajiin lisää sekavuutta ja 
epävarmuutta koko asiaan. 

Sienilehdessäkin on ollut koivunherkkuta
tista värikuvia. Ensimmäinen kuva tatista oli 
Sienilehdessä 1/1989 ollut kansikuva, joka 
edustaa lajin äärimmäisen vaaleita itiöemiä, 
sanalla sanoen epätyypillisessä vaaleudes
saan jopa ihan harhaanjohtavakin. 

Nordic Macromycetes Vo1.2 (Knudsen 
1992) mainitsee sentään lajin asiallisesti, 
mutta levinneisyys Pohjoismaissa on esitetty 
tolkuttoman niukkana. Tanskassa se ilmoite
taan harvinaiseksi, Islannissa, Norjassa ja 
Ruotsissa sitä ei silloin ollenkaan tunnettu. 
Suomessa sen kerrotaan kasvavan paikoit-

tain. Nimen B. betrtlico/a (Vassilk.) Pilat & 
Dermek kohdalla on taaskin muistettu mai
nita: (B. edulis f. betulicoln Vassilk.). 

Keskusteluissa eri maiden sienitieteilijöi
den kanssa on käynyt aivan ilmeiseksi, että 
useimmat pyörittelevät mielessään, koivun
herkkutatista puheen ollen, vain "alempiar
voisia" yksiköitä, kuten alalajia, variaatiota 
ja formaa. Vaikka laji stis on lajina kuvattu on 
se jostain syystä kummallisen vaikea pala 
yllättävän monille mykologeille. Jos laji on 
kuvattu lajina, on vastaan haraavien mieles
täni kirjallisessa julkaisussa kumottava lajin 
muka asiattomasti kuvanneiden tutkijoiden 
perustelut. Muussa tapauksessa on lajia laji
na käsiteltävä. 

Olen monesti törmännyt sienitutkijoiden 
jonkin asteiseen vastahakoisuuteen uskoa, 
että herkkutattien ryhmässä on enemmän 
taksoneja kuin nuo kolme Pohjoismaissa 
yleisesti tunnettua lajia: Herkkutatti (Bolctus 
edulis), männynherkkutatti (B. pilroplzilus) ja 
tammenherkkutatti (B. rcticulntus). Olen 
esim. Ranskasta löytänyt koivunherkkutatin 
jokaisella kongressimatkalla, mutta sikäläi
set kollegat suhtautuvat asiaan pidättyvästi. 
Koivunherkkutatin lisäksi on totta että esim. 
Keski-Euroopan kohdalla herkkutatit tule
vat osoittautumaan paljon vaikeammaksi 
ryhmäksi kuin osataan kuvitellakaan. Eipä 
olekaan mikään il1me että harrastelijat ovat 
vähän häkeltyneitä, mutta joka tapauksessa 
koivunherkkutaHi siis on hyvä laji ja opette
lemisen arvoinen. 



Jalan verkkokuvio 
Meille kerrotaan että "herkkutateilla on jalan 
yläosassa tiheä valkoinen verkkokuvio". 
Tässä ei kuitenkaan ole koko totuus. Tosiasia 
on että tuo verkkokuvio itse asiassa ulottuu 
kaikilla herkkutattilajeilla jalan tyveen saak
ka. Eri asia on miten selvänä se milloinkin 
yksittäisessä itiöemässä näkyy. Varsinkin 
herkkutatin yhtenä lajituntomerkkinä on 
tuo mainostettu verkko "jalan latvassa". 
Heti kun käteen osuu sellainen ihan aito 
herkkutatti (Bolet11s edr~lis), jonka verkkoku
vio on vähän keskimääräistä selvempi ja 
ulottuu alemmas jalkaan ollaankin jo sormi 
suussa. Uskotaan että kysymys on jostain 
toisesta lajista, vaikkapa tammenherkkuta
tista (B. retiwlnt11s), jonka yhtenä tunto
merkkinä on varsin "selvä verkkokuvio 
koko jalassa", niinkuin meille opetetaan. 
Kasvupaikkaan ja isäntäpuulajiin ei usein
kaan kiinnitetä huomiota eikä se yhtään as
karruta. 

Pieni perehtyminen jalan vaalean verkon 
todelliseen rakenteeseen auttaa määritys
työtä paljonkin. Kysymyksessä onkin enem
män kuin vain koristeellinen verkkokuvio 
jalan latvassa. Verkon silmät ovat vähem
män tai enemmän laakeaksi laajenneita pille
jä! Näiden Jaakeiden kuoppien pohja muo
dostuu tiiviistä itiökantakerroksesta (basidi
oista), joka vieläpä tuottaa itiöitä, ei tosin 
normaalikokoisia ja -muotoisia, vaan epä
muodostuneita ja pieniä (kuva 1). 

Jalan pinnan basidiot ovat pieniä, epäsään
nöllisen muotoisia ja tavallisesti vain 2-3 -iti
öisiä, harvemmin neli-itiöisiä. Samanlaisen 
jalan pinnan itiöitä tuottavan ilmiön olen 
todem1t1t paitsi herkkutattilajeissa, myös 
lehmäotattien (Leccilwm) suvussa. Basidioi
den ja itiöiden epämuotoisuus ja pienuus Lie
nee ymmärrettävissä niinkin, että syvien 
pillien sisäpinnalla kasvavat basidiot itiöi
neen ovat suojaisassa ja edullisessa kasvu
paikasssa jalan avoimella pinnalla oleviin 
verrattuna. Avoimella suojattomalla pinnalla 
kasvavat mikroskooppiset elementit kärsi
vät karuista ja ankeista oloista. 

Mitä tulee verkkokuvion ulottumiseen 
kaikilla herkkutattilajeilla koko jalan pinnal
le voinee oheinen kaavamainen kuva (etu
kannen piirros) selventää asiaa. Voidaan 
otaksua, että nuoressa itiöemän aihiossa ta
pahtuu jo varhain erilaistumista siten, että 
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yläpintaan muodostuu itiöemää sääitä suo
jaava rakenne, lakin pintakelmu, ja muuhun 
osaaan muodostuu itiölava, itiöitä tuottava 
alue, jossa ritirinnan sijaitsevat itiökannat 
tuottavat itiöitä, useimmiten neljä itiötä ku
kin. Itiöemäaihion kasvaessa lakkiosan ala
pinnalle muodostuu tateilla pienet putket 
(jotka ovat helttoja vastaavia rakenteita), 
ikään kuin reiät, jonka suojaisalla sisäpinnal
Ia itiölava sijaitsee. Jalan kasvaessa sen pin
nan alueelle jääneet "pillit" venähtävät mata
liksi ja laakeiksi, ikään kuin kraatereiksi, jon
ka pohjaosa muodostuu basidioista (itiökan
noista) ja basidioleista, keskenkasvuisista 
steriileista itiökannoista (kuva 1). 

Paljain silmin näkyvä vaalea verkkokuvio 
muodostuu jalan pinnan kaulokystideistä, 
jotka sijaitsevat laakeaksi levinneen "pillin" 
reunoilla. Eli ne ovat täsmälleen aivan samo
ja elementtejä, jotka lakin alapinnalla "nor
maalin syvän pillin" reunoilla kasvaessaan 
ovatkin nimeltään keilokystidejä. No, ilman
kos saman lakin keilokystidit ja kaulokysti
dit ovatkin kovin samanmuotoisia, vain 
koossa on eroa. Kaulokystidit ovat kookkai
ta ja muodostavat jalan pinnalle jo paljain 
silminkin selvästi nähtävän verkkokuvion. 
Kaulokystidien muoto, koko ja määrä yh
dessä muodostavat kullekin herkkutattilajil
le luonteenomaisen verkkokuvion. Tuon
nempana katselemme koivunherkkutalin 
mikroskooppisia tuntomerkkejä tarkem
min, mikroskoopilla. 

Mikä muuntelu? 
Muuntelu on suosittu termi etenkin silloin 
kun kirjoittaja ei oikein tunne eikä itsekään 
usko tiettyyn taksoniin. Tosiasiallisesti 
muuntelulla kaiketi tarkoitetaan itse asiassa 
sitä että kyse on vain jostain tutusta, mutta 
hämäävän paljon muuntelevasta lajista. La
jin väri "muuntelee" etenkin silloin jos kir
joittaja otaksuu tuntemansa lajin vain tietyn 
väriseksi ja löytö poikkeaakio hänen stan
dardistaan. Lajin värihän ei noin vain muun
tele, mutta lajille kuuluvat tietynlaiset eri 
värit lajille ominaisissa puitteissa. Osaltaan 
väri on jossain määrin myös rillmastokoh
tainen ominaisuus. Albinoja itiöemiäkin ta
vataan. Silloin muut tuntomerkit ovat samat, 
lajille ominaiset, vain lajille luontaisesti kuu
luvat väripigmentit jostain syystä puuttuvat. 
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1 

b 
Kuva 1. Kaavakuva itiölavan sijainnista itiöemässä suvussa herkkutatit, Boletus : a) pillistö, b) 
jalan pinnan verkkokuvio, 1) itiölava, 2) itiöitä, 3) keilokystidejä ja 4) kaulokystidejä. 

Myös muoto "muuntelee". Tottahan on
kin, että kaikki yhden lajin itiöemät eivät ole 
kuin monotoninen teollisuustuote. Luonnon 
ominaisuuksiin kuuluu runsaus, jolle emme 
voi mitään. Meidän vain on opittava tunnis
tamaan lajin sallitus sisäisen vaihtelun rajat, 
jotka saattavat olla laveammat kuin osasim
me odottaa. Yleensä hyvät tuntomerkit py
syvät ihmeen selvinä kaikissa tapauksissa. 
Siis jos valitsemme luotettavaksi lajitunta
merkiksi vaikkapa värin tai muodon kohdal
la liian ahtaat rajat, suppeammat kuin lajin 
omat luonnolliset rajat ovat, voimme syyt
tää vain itseämme. Laji on opittava tunte
maan kokonaisuudessaan kaikkineen. Lajia 
ei koskaan voikaan oppia kunnolla tunnista
maan vain yhden itiöemän tai kirjoitetussa 
asussa liian ahtaaksi rajattujen tuntomerkki
en avulla. Lajin luotettava tunnistaminen 
vaatii paljon enemmän työtä mutta tyyty
väinen voi olla jo silloin kun on lajin ensi 
kerran tuntenut. Se on hyvä alku. 

Isäntäpuu 

Kallio (1976) sanoo "herkkutatti ... muunte
lee puulajin mukaisesti". Eikä tämä ajatus 
ihan vieras ole monille muillekaan sieni tutki
joille. Käytännössä tämä mielipide romuttuu 
yksinkertaisen tosiasian vuoksi. Luonnossa 
näkee tavan takaa, että esim. yhdellä haapa
puuyksilöllä voi olla juuristossaan kahden
laisia punikkitatteja. Esim. tuon tuosta haa
vanpunikkitatti (Leccilllllll num11tincum) ja 
lehtopunikkitatti (L. populicoln) kasvavat sa
man puuyksilön seurassa, mutta ovat hyvin 
selvästi ja pysyvästi eri sienilajeja. Mykorit
sasienien isäntäpuusuhde on hyvinkin mer
kittävä lajiominaisuus,J'ota ei missään tapa
uksessa pitäisi vähäte ä. Tietenkin yhdellä 
sienilajilla voi olla useampia kuin yksi isäntä
puulaji, mutta se ei romuta isäntäpuun rat
kaisevaa merkitystä. Siksipä lajin tunnista
minen vaatii mieluusti myös isäntäpuun ja 
muun ympäröivän luonnon huomioon otta-



SIENILEHTI 53(3) 79 

Kuva 2. Koivunherkkutatti, Bolctus bctulicola, on tavallisesti herkkutattia vaaleamman oloinen ja 
soiakan puoleinen tatti, jonkil lilkin pintakelmu on pilksu. - Vantaa, Veromies, koivikossa. Valok. 
6.9.1992 Mauri Korhonen 11140 (I-1). 

mista. Mykoritsalajeilla tosin usein yhteys 
isäntäpuun kanssa on sienelle niin tärkeääet
tei muu kasvupaikan laatu merkitse paljoa
kaan. Sieni h1lee toimeen isäntäpuunsa seu
rassa kaikenlaisessa ympäristössä. 

Tyypillistä mykoritsasienille on myöskin 
se, e ttä ne saattavat olla kateissa pitkiä aiko
ja, mutta si tten yllättäen jonain suotuisana 
vuonna tuottavat itiöemiään hyvinkin run
saasti. Otan esimerkin Enontekiön Lapista, 
Kilpisjärveltä, jossa olen melko säännöllisesti 
kerännyt sieniä yli neljännesvuosisadan. 
Koivunherkkutatista tiedossani olivat vain 
muutamat tietyt hyvät paikat, joissa melkein 
vu9sittain kasvoi jokunen koivunherkkutat
ti. Allistyinkin aika tavalla, kun jokunen vuo
si sitten paikkakunnalla oli varsinainen herk
kutattisato. lluniset keräsivät innostuneina 
kaikkialta tuntutikoivikosta "herkkutatteja" 
eli koivunherkkutattia. Tämä ennätyssato 
paljasti yksiselitteisesti, että koivunherkku
taHi oli kaikkina näinä vuosina piileskellyt 

pelkkänä rihmastona ja mykoritsan muo
dostajana tunturikoivujen juuristoissa. Kun 
olosuhteet noissa äärevissä oloissa luonnon 
suuressa laboratoriossa oliva t suotuisat, oli 
lajin mahdollista välillä levittää runsaasti iti
öitäänkin. Mikään äkillinen invaasio tunturi
koivujen juuriin ei ole mahdollista, kun tie
detään kuinka työlästä sienten on levitä pel
kästään itiöiden turvin. Mitään luonnotto
man hyvää koivunherkkutattisesonkia ei 
siksi toisekseen ollut lähimaillakaan ollut 
vuosikausiin. 

Herkkutattien tuntomerkeistä 

Vaikka joissakin kirjoissa sanotaankin, että 
tattien mikroskooppisista tuntomerkeistä 
on vain vähän apua lajien tunnistamisessa ja 
että etenkin itiöt ovat monilla tattilajeilla jok
seenkin samanlaiset, rohkenen olla tästä 
ih an eri mieltä. Pikemminkin on varottava, 
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ettei yksioikoisesti ota lähtökohdaksi vaik
kapa itiöemän väriä, jos ei tunnista lajin koko 
värialueen laajuutta. Paitsi rihmastokohtais
ta itiöemien värieroja, myös itiöemän ikä ja 
vallitsevat sääolot voivat vaikuttaa hyvinkin 
paljon ulkonäköön. Eri lajeilla itiöemien ul
kmtswl erilaisuudet ovat joko suppeampia 
jat laajempia. Voisi sanoa että väri tavallaan 
on niitä epävarmimpia tuntomerkkejä, ni
menomaan ainoana erillisenä tuntomerkki
nä käytettynä. Tutuissa lajeissa emme pane 
merkille suuriakaan vaihteluja, mikä johtuu 
kaiketi siitä että olemme oppineet tunte
maan lajin kaikissa asuissaan. Uutta lajia ope
tellessamme asia on aivan toinen. Asiaan on 
perehdyttävä sitkeydellä. On aina käyttävä 
mahdollisimman paljon tuntomerkkien yh
distelmää. Eipä aikaakaan kun alamme op
pia lajin piiriin sallittujen ulkoasun vai!ltelui
den rajat ja tunnistamme lajin virheettömäs
ti, ainakin enimmäkseen. Opinlme twlte
maan lajin, olipa itiöemä suuri tai pieni, tuke
va tai hoikempi, tummempi tai vaaleampi. 
Tatteja 15 vuotta tutkineena voin lukijalle 
lohduttavasti kertoa, että niitä oppii tunnis
tamaan, ja useimmat vieläpä ilman mikro
skooppiakin, ihan maastossa. Mykologit 
joutuvat käyttämään apunaan kaikkia mah
dollisia keinoja tieteelle tuntemattomia tak
soneja selvittäessään, mutta tavallinen sie
nestäjäkin voi oppia tateista varsin paljon, 
etenkin jos joku asiantwltija antaa aluksi 
apua. Hyvät twltomerkit ovat yleensä näin 
kookkaissa sienissä sittenkin helposti nähtä
viä. Lajien rajoja selvitettäessä tarvitaan 
mahdollisinlman varmoja ja selkeitä tietoja. 
Siinä auttavat ratkaisevasti mikroskooppiset 
tuntomerkit, jotka ovat luku sinänsä. Mikro
skopia auttaa vasta silloin kun twltee myös 
erilleen rajattavan toisen taksonin ratkaise
vat twltomerkit. 

Koivunherkkutatti, Boletus 
betulicola 
kansikuva, takakannen kuva, kuva 2, Sieni
lehti 1/1989 kansikuva 

Koivunherkkutatti on kookas laji, jonka lak
ki on 10-20 (-25) cm leveä. Väriltään se 
yleensä on vaaleamman twltuinen ja sola
kampi kuin herkkutatti. Lakin väri on ylei
simmin vaalean beesinruskea, joskus har
voin vielä sitäkin vaaleampi, toisinaan taas 

kellanvoittoinen. Etenkin vanhempana ja 
säiden vaikutuksesta lakki toisaalta voi jos
kus tulla hyvinkin ruskeaksi, jopa tumman
ruskeaaksi. Silloinkin jokin lakin kohta tai 
alue usein säilyy, enimmäkseen reunaosil
taan, vaalean beesinä. Paitsi tyypillisiä ja 
helposti tunnettaviavaaleita ja solakkajalkai
sia itiöemiä (kuva 2) aika paljon löytää myös 
matalajalkaisia, paksumaltoisia ja hyvinkin 
tukevia koivunherkkutatteja. 

Lajin ehkäpä luonteenomaisin twltomerk
ki on lakin pintakelmu, mikä on selvästi 
paksumpi kuin muilla herkku tattilajeilla. Jos 
irrottaa pi.ntakelmua varovasti tuoreesta sie
nestä lakin reunaosasta, niin paksuuden kyl
lä huomaa. Herkkutatilla pintakelmu on 
hyvin ohut ja läpikuultava, koivu.nherkkuta
tilla, paksu, himmeä, ja tuskin läpikuultava. 
Usein paksu pintakelmu ulottuu sen verran 
lakin reunan yli, että altapäin katsottuna reu
nassa näkyy kapea valkoinen palle. 

Pillistö on kellanvalkoi.nen, täysikasvui
sessa tatissa kirkkaankeltainen, eikä siihen 
vanhanakaan tule kovin voimakasta likaisen 
kellanvihreää väriä, niin kuin herkkutatilla. 
Nuoren lakin pillistö on hyvin matala, vasta 
täysikasvuisessa lakissa pullea, ja silloin liit
tyy jalkaan syväkoloisesti. Pillit ovat 1,5-4 
cm pitkät, pillien suut pienet, pillit tiheässä. 

Jalka on soiakan korkea, lähes tasapaksu 
tai tyvipuoleltaan paksumpi, joskus matala 
ja aivan yhtä tukeva kuin herkkutateilla 
yleensäkin. Väri on vaalea, lähes valkoinen, 
vanhassa tatissa ruskehtavan valkoinen. Ja
Jan vaalea verkko ei vaalealta pohjalta tule 
näkyviin erityisen selvänä, vaikka jalka on
kin verkkopintainen latvasta tyveen. 

Tatin maito on valkoista, myös lakin pin
takelmun alta, eikä siinä ole ohutta punarus
kean väristä aluetta niin kuin herkkutatilla. 
Tuoksu on miellyttävä ja maku mieto, hyvä. 

Koivunherkkutatti on nimensä mukaisesti 
koivun mykorritsasieni. Se kasvaa kaikkialla 
maassamme koivulajiemme seurassa, twltu
rialueillamme myös tunturikoivtm kanssa 
aina viimeisten puiden seurassa paljakalle 
asti, kenties joskus vaivaiskoivunkin kanssa. 
Toisaalta sitä tavataan rehevistä lehdoista
kin, kunhan vain isäntäpuu koivu on läsnä. 
Näyttäisi siltä ettei se ole kovinkaan vaativa 
kasvupaikkojensa suhteen, koska näyttää 
menestyvän kaikkialla. 

Koivunherkkutatti onkin maassamme 
ylen yleinen, aina Ahvenanmaalta Kilpisjär-
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c 

Kuva 3. Koivunherkkutatti, Bolclus belulicola : a) itiöitä, b) lakin pintakelmun hyyfejä, c) kaulo
kystideji:i. Herkkutatti, Bolclus cdulis : d) itiöitä, e) pintakelmun hyyfejii ja f) kaulokystidejä. - Itiöt 
x 1000, hyyfit ja kystidit x 680. 
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velle ja Utsjoelle. Se on hyvin huonosti tun

nettu. Sama on tilanne kaikialla Pohjoismais
sa. Vain Virossa se näyttää olevan tutkijoille 
arkisen tuttu, onhan laji aikoinaan kuvattu 
Pietarin alueella. 

Koivunherkkutatin 
tunnistaminen 

La/'in hyvä tuntomerkki on sen mykorritsa
su 1de koivulajiemme kanssa. Maastossa 
tuon suhteen luotettava toteaminen on usein 
kaikkea muuta kuin helppoa. Siinä määrin 
yleinen sekapuu koivu on kaikkialla luon
nossamme. Tässä suhteessa helppoja paik
koja ovat vaikkapa kaupunkipuistot, joissa 
koivunherkkutatti kasvaa runsaana. Kun 
löytää puistosta vain koivua kasvavan alu
een, on helppo päästä alkuun koivunherk
kutatin ttumistamisessa. Tietenkin muualla
kin on paikoin puhtaita koivikoita, joiden 
herkkutatit mitä ilmeisimmin ovat juuri tätä 
lajia. Maastossa on tarkasti katsottava pie
netkin kuuset, koska herkkutatille (Boletus 
edulis) riittää isäntäpuuksi pienikin kuusen 
taimi. Kilpisjärven tunturikoivikoissa on täs
sä suhteessa ihanteellinen olot ja siellä olen
kin oppinut tuntemaan koivunherkkutatin 
kaikissa asuissaan, myös kookkaana, tuke
vana ja tummana. 

Toinen hyvä ttmtomerkki on koivunherk
kutatin silminnähtävän paksu pintakelmu. 
Kuivahtaneissa itiöemissä useillakin herkku
tattilajeilla pintakelmuun jää niin paljon mai
toa, että itse kelmun paksuus saattaa aluksi 
jäädä hieman epäselväksi. Yleensä tämän 
tuntomerkin toteaminen varsinkin tuorees
ta lakista on lapsellisen helppoa. 

Myös koivunherkkutatin mikroskooppi
set tuntomerkit ovat hyvinkin selvät (kuva 
3). Sen lakin pintakelmun perushyyfit ovat 
selvästi kapeammat kuin herkkutatilla, vain 
puolen niiden paksuudesta. Koivunherkku
tatilla on joidenkin hyyfien päätesaluissa on 
levinnyt kärki, kun herkkutatilla hyyfien 
päätesolut ovat tasaisen saman levyiset kuin 
muutkin pintakelmun hyyfien solut. 

ltiöiden koossa koivunherkkutatilla ja 
herkkutatilla ei ole sanottavaa eroa, mutta 
muodossa sen sijaan on. Herkkutatin itiöt 
ovat melko säännöllisen sukkulan muotoi
set, koivunherkkutatin itiöiden kärki sen si-

jaan on terävähkö ja itiöt ovat "kyrmynis
kaisia". Myös jalan vaalean verkon muodos
tavat kaulokystidit ovat molemmilla eri 
muotoiset ja kokoiset (kuva 3). 

Yhteenveto 

Kun Suomessa ja Pohjoismaissa on ainakin 8 
erilaista herkkutattilajia ei koivunherkkuta
tin tunnistaminen niiden joukosta ole välttä
mättä ihan helppoa, niin yleinen ja runsas 
kuin laji kaikkialla Pohjoismaissa onkin. 
Vaikka sienittt tkijatkin suhtautuvat tähän 
lajiin varauksin on sen ttmteminen täysin 
mahdollista maallikollekin, ja ilman mikro
skooppisia ttmtomerkkejäkin. 

Kun alkaa opettelun keräämällä tutkitta
vat tatit sellaisesta paikasta, jossa lähellä on 
vain koivuja, pääsee hyvin alkuun. Paksun 
pintakelmun huomaaminen on jo pitkä askel 
eteenpäin. Kun koivunherkkutatti tulee tu
tuksi itsensä näköisenä herkkutatiksi sola
kanpuoleisena tattina, jonka vaalea väri on 
beesinsävyinen ollaan jo pitkällä. Siitä ha
vaintoja jatkamalla alkaa piankin hahmottua 
myös iän mukana turnmuneet itiöemät, jois
sa usein on jäljellä joissakin lakin kohdissa 
vaaleita beesin sävyjä. Eipä aikaakaan kun 
tuttuja ja tunnistettavia ovat solakat, paksut 
ja tukevat, vaaleat ja tummat koivunherkku
tatit. Olemme kuin olemmekin oppineet tun
temaan itsellemme uuden tattilajin. Se on 
sieniharrastusta hauskimmillaan. 

Dähncke, R.M. & Dälmcke, S.M. 1979: 700 Pilze 
in F<~rbfotos. - 686 s. AT Verl<~g, Aamu. 

Kallio, P. 1976: Boletus. - Teoksessa 
Suursieniopas s. 40-43. Suomen 
Sieniseura ry. Helsinki. 

Knudsen, H. 1992: Boletus. - ln Nordic 
macromycetes, Voi 2. ss. 5&-63. 
Nordsvamp, Copenhagen. 

Boletus betulicol<~ in Finland 

Charasteriristics, ecology and distribution of 
Bolctus betulicola in Finland are discussed. 

Mauri Korlto11ell, Kasvimuseo (sieuiosnsto), PL 47, 
F/N-00014 He/siugiu yliopisto 
email: mauri.korhonen@helsinki.fi 
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Miksi Tampereen Sieniseura perustettiin 30 
vuotta sitten 
REIJO LINKOAHO 
Uuhiaesitelmä Tampereella 10.11.2000) 

Historiaa 

Sienitieteen historia länsimaissa on lyhyt, 
esim. Raamatussa on maininta "viljan ruos
teesta", mutta lakkisienistä ei puhuta mitään. 
Hippokrates, lääketie teen isäksi mainittu, 
syntynyt v. 460 eKr., käytti sieniä lääkkeenä, 
mutta hän ei maininnut nimeltä käyttämiään 
lajeja. Roomalaiset, Martiales ja Juvenalis, 
ylistivät sieniruokia: "Herkuttelija voi olla 
ilman kuJtaa, hopeaa ja vaatteita, mutta ei 
ilman sieniä." 

Theoprasros, biologian isä (n. 372-287 
eKr.) kirjoitti kasvien historiassa mm.: "Vaik
ka sienillä ei ole juuria, vartta, lehtiä eikä 
hedelmiä, ne kuitenkin kuuluvat kasvikun
taan." Tämä käsitys sienistä on säilynyt 
meidän päiviimme asti. Nykyisin sienet las
ketaan omaksi kunnakseen kasvi- ja eläin
kuntien rinnalle. 

Kuitenkin väärät uskomukset elivät pit
kään. Vielä 16. vuosisadalla väitettiin, että 
tryffeli oli mätänevän kauriinraadon sie
mennesteen tuote. Plinius vanhempi, joka 
kuoli Vesuviuksen purkauh1essa v. 79, väitti 
että sienet syntyvät mudasta ja kostean 
maan happamesta mehusta ja tammen juu
rista. Puissa kasvavat sienet syntyvät hänen 
mukaansa puun mahlasta. Myrkkysienet 
syntyvät käärmeen onkalon lähellä ja ruos
hmut rauta ja lumput synnyttävä t syötäväk
si kelpaamattomia sieniä. - Kuten sanottu, 
roomalaiset olivat kovia juhlimaan ja her
kuttelemaan. Eräs lääkäri antoi ohjeen niille, 
jotka olivat ahmineet liikaa sieniä: hän mää
räsi suolavesiperäruiskeen. Myös hän neu
voo liuottamaan kananlantaa etikkaan ja li
säämään siihen vielä hunajaa. 

Varsinainen mykologia kehittyi verrattain 
hitaasti, vanhat uskomukset vallitsivat pit
kään. Vasta Elias Fries loi sienisystematiikan, 
joka pätee pääpii rteissään vielä nykyäänkin. 
Suurteos Systema mycologicum ilmestyi 
V. 1821. 

Aikaa kului 149 vuo tta. Oli tullut aika pe
rustaa Tampereen Sieniseura. Suomen Sieni
seura ry. oli perustettu v. 1948. 

Vielä muutama kansantarina sienten syn
nystä. Böömissä kerrotaan: Kristus ja Pietari 
kävelivät kylän läpi nälkäisinä. He saivat lei
vän sieltä, toisen täältä. Sitten he vaelsivat 
m etsän läpi. Leivänmurusia tippui polun 
varteen, ja kuten arva ta saattaa, mustista 
leivän murusista kasvoi kelvottomia sieniä, 
valkean leivän murusista syntyi taas syötä
viä sieniä. 

Tämä taru on Jugoslaviasta: jouluyönä 
Wotan-jumala ratsasti seurueineen metsän 
halki valkoisella hevosella pahojen henkien 
ahdistelemana. Hevosen suusta pursui syl
keä ja verta. Seuraavana kesänä niistä syntyi 
- punakärpässieniä. (Tämä selittänee sen, 
miksi joulukoristeissa on usein ail1eena pu
nakärpässieni.) 

Tämä on tarina Sleesiasta ja vaikka se on 
selvästi sovinistinen, kerron sen sittenkin: 
Vaihteeksi piru oli pahalla päällä. Vastaan tuli 
metsässä jo hieman rupsahtanut vanha 
mummo. Piru suuttui, repi mummon kappa
leiksi ja näistä syntyi näköissieni- huhtasieni 
(Morclle/la sp.). 

Monet sienet, kuten nurminahikas, kasva
vat kaarina, joskus jopa täysinä ympyröinä. 
Näillä on kansannimi - noidankehä eli He
xenring, tai sitten neidot ovat siinä karkeloi
neet: fairy ring, keijunkehä. Minulle soitet
tiin muutama vuosi sitten ja kutsuttiin katso
maan noidankehää, joka oli soittajan mu
kaan ilmeisesti ufojen aikaansaama. matka 
oli kuitenkin sen verran pitkä e ttä kieltäy
dyin kunniasta. Selitin, että rengas oli ilmei
sesti seurausta sienen kasvutavasta. Mutta 
soittaja ei hellittäny t, vaan arveli sienien ole
van mutantteja, jotenkin oudon näköisiä. 
Sanoin, e ttä hän oli ehkä ennen nälmyt här
mämalikoita, mutta "ufosienet" ovat ehkä 
jättimalikoita. - Siis ilmeisesti Sieniseuraa ja 
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sieniseuralaisia tarvitaan vielä nykyäänkin 
selittämään yliluonnollisia ilmiöitä. 

Neuvonta 

Tietysti sieniseurassa yritetään harrastaa sie
nitiedettä, mykologiaa, mutta ymmärrettä
vistä syistä toiminta on suuntautunut voi
makkaasti valistuksen suuntaan. Sitä on to
tisesti tarvittu ja tarvitaan, aivan kuten sata 
vuotta sitten. Lainaan LI. Inbergia vuodelta 
1883: "Tutkimuksen mukaan ruokasienissä 
on enemmän ravintoainetta kuin missään 
muissa kasvuissa. Aineensa puolesta ne ovat 
havaitut jotenkin lihan kaltaisia. (Vakuudek
si esitetään ravintotaulukko: 100 osassa kui
vattuja sieniä on siemenvalkea 35.0 yksik
köä, liimaa ja liimaksi muodostuvaa ainetta 
0 yks., rasvaa 2.0 yks., tärkkiä 0 yks., sokeria 
ja gummia 10.0 yks., mehu- ja puuainetta 
44.0 yks. ja suoloja 9.0 yks.) Syynä siihen, 
ettei sieniä käytetä enemmän, on osaksi jo 
lapsuudelta peritty inho. "Usein kuulee sa
nottavan: kuka niitä madonlakkeja syö, leh
mäin ruokaahan ne ovat. Se on kyllä totta, 
että lehmät halukkaasti syövät sieni, mutta 
syöväthän ne vehnäleipääkin. 

Ingberg kehottaa opettelemaan sienet, ja 
myös syömään niitä. Varmuudeksi hän sitee
raa ruotsalaista N.G. Strömbomia: "Kysy
mys ruokasienten hyödyksi käyttämisestä 
meidän maassamme on tähän saakka pidet
ty täydellisenä huolimattomuutena ja pilk
kana, joka tulee osaksi ennakkoluuloista ja 
taitamatomuudesta, osaksi hitaudesta, joka 
johhm ruotsalaisten kansan luonteesta. 
Miettikäämme, että ruuaksi kelpaavia sieniä 
monen miljonan kruunun arvosta ilman ai
kojaan jätetään metsiimme mätänemään. 
Miettikäämme, että tuhansittain miehiä, vai
moja ja lapsia elää syvimmässä kurjuudessa 
ja suuressa puutteessa välttämättämistä 
hengenylläpitämisen tarpeista, ja että nämä 
puutteesta kelmeet lapset jälleen tulisivat 
saamaan terveyden ruusuja poskillensa ja 
elämisen halun mieleensä, jos saisivat ope
tusta käyttämään sitä erinomaista ravinto
lähdettä, jota kasvaa runsain määrin kaik
kialla meidän niityillämme ja metsissämme. 
Miettikäämme, ettei kukaan ihminen Ruot
sin valtakunnassa koskaan tarvitsisi nähdä 
nälkää, jos meidän kansamme tuntisi ja käyt
täisi tärkeimmät ruokasienemme." 

Tilanteen korjaamiseksi kirjoittaja suosit
telee, että opettajille opetettaisiin sieni tieto
utta jo seminaareissa, ja että valtiovalta paik
kaisi erityisiä sienineuvojia, jotka kiertäisivät 
eri paikkakunnilla jakamassa sienitietouta. 

Kuten tiedämme, tämä toive on toteutu
nut Suomessa vasta viime vuosikymeninä, 
kun on aloitettu sienitarkastajien, neuvojien 
ja poimijoiden koulutus. - Nykyisin nämä 
kulkevat nimellä keruutuoteterkastajat, -
neuvojat ja -poimijat. Tätä toimintaa tukee 
Sieniseuran toiminta ja päinvastoin. Koko 
Suomen täyttää sieniseurojen verkosto ja 
jokaisessa kunnassa lienee vähintään yksi 
koulutetht poimija. 

Alkuaikoina eräs neuvonnan vaikeus joh
tui siitä, että yhdellä sienilajilla saattoi olla 
montakin suomalaista nimeä ja toisaalta, 
usealla lajilla ei ollut suomalaista nimeä lai
sinkaan. Tästä syystä teos Suomen suursien
ten nimet, vuodelta 1989, oli käänteenteke
vä. Silloin luotiin suursienten nykyaikainen 
suomenkielinen nimistö. Työ jatkuu edel
leen. Pohjaa oli luonut jo Toivo Rautavaara 
teoksessa Suomen sienisato, vuodelta 1947. 
Muutama esimerkki: Nurmirousku, Lnctn
rius flexuosus, tunnettiin nimillä haaparous
ku, haapasieni, maiteroinen, kuuseroinen, 
pilvisieni, harmaasieni, tammisieni. Vastaa
vasti haaparousku, Lnctnrius trivinlis, tunnet
tiin nimillä metsärousku, haapasieni, maite
roinen. - Selvästi kansa ei osannut erottaa 
näitä lajeja. 

Mikä tässä nimien vakiintumisessa on sie
niseurojen ansiota, voi vain arvailla. Oma 
lukunsa ovat pienikokoiset sienet, mm. ko
telosienet, Ascomycotina. Ne tuntee vain 
puheenjohtajamme, Unto Söderholm. Kansa 
ei tiedä niistä mitään. Koska niiden harrasta
misesta ei ole mitään "hyötyä" ei ole mitään 
hyötyä myöskään nimetä niitä suomeksi. 

Sieniruokia 

Myös sieniruokien kehittely on ollut seuras
samme vilkasta. Maija Rantala totesi aikoi
naan, että voisimme yllättää vieraamme 
vaikka järjestämällä seitsemän sieniruoan 
kuutamokutsut sukupuuttoon kuolleen joki
ravun muistoksi! Lainaan eräästä uudehkos
ta sienikirjasta ainesluettelon, kun valmiste
taan "sieni-katkaraputäytteiset kesäkurpit
sat." 



Tnrvitnn11: 
- 2 kesäkurpitsaa 
-suolaa. 
Tiiytc: 
3rkl öljyä/1/2 purjoa suikaloituna 1 hienan
nettua kesäkurpitsan sisustaa 1 3 dl vaalea
arakassilppua 1 2 valkosipulinkynttä /1 rkl 
vehnäjauhoja / 1 prk ranskankermaa 14 rkl 
chliliketsuppia 1 1/2 tl suolaa 1 1/4 tl mus
tapippuria 1 3/4 dl maapähkinöitä 1 300 g 
katkarapuja 1 2 1/ 2 dl juustoraastetta. 

120 vuotta sitten em. I.I Inberg suosittaa 
ateriaksi "lyöpätyitä sieniä": 

Tuoreet puhdistetut sienet keitetään, 
kymmenen minuuttia vedessä suolan kans
sa, jonka jälkeen vesi annetaan valua. Sientä 
sopii syödä kastamaHa hienoon suolaan. 

On hyvä että kehitellään uusia ruokasieni
ohjeita. Joskus kuitenkin ammutaan yli. Sie
net ovat niin maukkaita että niiden omaa 
makua ei tule peittää turhilla mausteilla. 
Mutta tämä on totisesti vain makuasia. Tosi
asia sen sijaan on että esim. Maija-Liisa Lep
päsen rouskurieskat ovat saaneet hyvän 
vastaanoton. 

Vääriä uskomuksia 
Tietämättömyys on parempi kuin väärä tie
to. Näihin vääriin uskomuksiin on jokainen 
sieniseuran valistaja törmännyt. Esitän muu
taman esimerkin (lisää voitte etsiä kirjasta 
"Huikeita sienijuttuja" -Suomen Sieniseura 
1997): 

- jos ei kerää valkoisia sieniä ei myöskään 
kerää myrkkysieniä 

- madonsyömä sieni ei ole myrkyllinen 
- sieni, joka maistuu hyvälle,on syötävä 
- jos orava, poro, tai lehmä on syönyt jotain 

sientä, tämä sienilaji ei ole myrkyllinen 
- keitettäessä sienimyrkyt häviävät 
- punakärpässieni on myrkytön, kun pois-

taa sen lakin pintakelmun 
- sieniruoka on myrkyllinen, jos siihen lai-

tettu hopealusikka tummuu 

Valitettavasti kansan muisti on pitkä. Vieläkö 
löytyy ihmisiä, jotka epäilevät pulkkosienen 
myrkyllisyyttä? Varmasti löytyy, koska 1950 
-luvun keittokirjan kuvataulussa tämä sieni 
todetaan syötäväksi! 
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Sienilöydöt 
Suurimpia ilon ail1eita sieniharrastajalle on
ei suinkaan aina suuri saalis- vaan harvinai
sen tai itselle tuntemattoman sienen löytämi
nen. Ilo on kaksinkertainen, jos itse pystyy 
nimeämään sienen. Jos laji on Suomelle tai 
jopa tieteelle uusi, liikutaan jo hurmostilan 
rajoilla. Esimerkeistä ja henkilöistä vaikenen. 
Gos kuitenkin paljastan: Lasse Kososen kä
sittämättömän hienot sienilöydöt Pitäisi 
vähitellen uskoa, että toisilla on systemaat
tista silmää, toisilla ei.) 

Pirkanmaalla on löytynyt eri sienilajeja 
melkoinen määrä. Luettelo Pirkanmaan Sie
nilajistosta julkaistiin v.1987. Luettelo on jo 
vanhentunut, koska vuosittain löytyy uusia 
lajeja ehkä tusinan verran, ehkä enemmän
kin, vaikea sanoa. Merkittävistä löydöistä 
on pyritty kertomaan Sienilehdessä ja Talvi
kissa. Jopa muutama laji on päässyt Aamu
lehdenkin sivuille. Tietysti myös näytteitä 
löydöistä on toimitettu eri museoille. Määri
tysapua on haettu ulkomaita myöten. 

Seuran jäsenten sienitietämystä on myös 
hyödynnetty, kun on selvitetty uhanalaisten 
sienten levilmeisyyttä (Ns. Punainen kirja). 
Seuran toimesta on myös kartoitettu eräi
den suojelukohteiden sienilajistoa. Nokian 
Maatialanharjun alue rauhoitettiin osin ni
menomaan harvinaisten sienten takia. 

Sienikuvat 
Sienikuvia on varhaisilta ajoilta vähän. 
Eräässä faaraoiden hautakammiossa vuo
delta 1450 eKr. on pieni yksityiskohta, joka 
voisi esittää sientä. Puupiirros vuodelta 
1491on eräs vanhimpia sienikuvia (kuva 1). 
Tässä yhteydessä en puutu esim. kiinalaisen 
kultuurin sienipiirroksiin, jotka voivat olla 
hyvinkil1 vanhoja. 

Elias Friesm ja Jakob E.Langen teokset 
sisälsivät mahtavat määrät maalattuja sieni
kuvatauluja. Retkeilijän sienioppaan (1964) 
kuvitus perustuu Langen piirroskuviin. 
Myös Sienet värikuvina ja Sienestäjän tieto
kirja -teoksissa on piirroskuvitus. 

Nykyään sienikirjojen kuvat perustuvat 
suurelta osin värivalokuviin- tietysti piirros 
on vielä täysin käyttökelpoinen, mutta se on 
tavattoman kallis ja hidas kuvaami.smenetel
mä. Tämän päivän sana on väridiakuva. Dia-
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Kuva 1. Puupiirros sienistä vuo
delta 1491. Lähde: T. Laesöe, J.H. 
Petersen: MycoKey. 

Kuva 2. Kruunuhaarakas, Clnuicoronn pyxidntn, Tampereen Sieniseuran 20- vuotisteemasieni. -
Valok. Pertti Salo. 
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Kuva 3 (oik.ylh.). Inkeri Kinnunen t (vas.), Tampereen Sieniseuran 1. kunniajäsen Anni Granfors, 
Porin Sieniseura ja Unto Söderholm (oik.), Tampereen Sieniseuran puheenjohtaja vuodesta 1986. 
- Valok. Reijo Linkoaho. 

Kuva 4 (oik.alh.). Sienillä värjättyjä tekstiilejä ja koruja. - Valok. Reijo Linkoaho. 
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kuvat palvelevat niin kotikuvausta, opetus
ta, taidetta kuin tiedettäkin. Nykyaikaisilla 
laitteilla harrastelijatkin pääsevät sienikuva
uksessa hienoihin tuloksiin. Mutta tämä, 
kuten kaikki muukin vakava toiminta, vaatii 
aikaa vuosia, ennen kuin tuloksia syntyy. 
Hyvän kuvan tästä kehityksestä saa Tampe
reen Sieniseuran Opintorenkaan tilaisuuksis
sa. Jopa kuvien laadusta kilpaillaan- tietysti 
ystävällisessä hengessä (kuva 2). 

Mutta tulossa ovat digitaaliset kamerat, 
jotka ilmeisesti mullistavat myös sienikuva
uksen. Tätä päivää on kuitenkin jo ATK. 
Sähköisessä muodossa kuvat kiitävät äänen 
nopeudella maanosasta toiseen. Juhani 
Laaksonen esitteli minulle sienikuvia, joita 
hän oli saanut Kaliforniasta. Muutama ilta 
sitten katselin Internetistä kuvia Havaijin sie
nistä. Aikani kuluksi keräsin hienon koel
man E. Friesin sienikuvatauluja Ruotsin Na
turhistoriska riksmuseet'in kokoelmista. 
CD-ROM ohjelmia sienistä on jo julkaistu, 
kuten Tuomo Niemelän Kääpäopas. Ainakin 
Oulun ja Turun sieniseuroilla on omat kotisi
vut Maailmalta niitä löytyy paljon, mutta 
tässä suhteessa Tampereen Sieniseura on 
pudonnut kehityksestä, sen omat kotisivut 
ovat tekemättä. Suomen vanhin paikallinen 
sieniseura (kuva 3), eikä kotisivuja! 

Värjäys 
Sananmukaisesti värikäs vaihe Sieniseuran 
historiassa alkoi, kun innostuttiin värjää
mään sienillä. Tämä saattoi myös sienihar
rastajat ja taiteilijat yhteistyöhön. Tuloksia 
on syntyny.t, sienillä värjätyt tekstiilit ovat 
todella upetta (kuva 4). Osin sienillä värjää
vät ovat kiinnostuneita eri lajeista kuin ruo
kasienien harrastajat. Tästä ovat esimerkki
nä veriseitikit (Dermocybe) ja käävät. Myös 
toukkaiset sienet ja jopa ruokasienten per
kausjäte kelpaavat värjäykseen -siis mitään 
ei hukkaan. 

Paperia sienistä 

Viimeinen innovaatio on tehdä sienimassas
ta paperia ja taide-esineitä. Tuloksia olemme 
jo nähneet ja varmasti tälläkin alalla vielä 
tapahtuu kehitystä. 

Loppusanat 

Edellä olen esitellyt muutamia piirteitä Tam
pereen Sieniseuran toiminnasta 30 vuoden 
ajalta ja myös hieman taustaa mykologian 
historiasta. Paljon on vuosien varrella tapah
tunut: oli myrkkyseitikki -hysteria, oli Tsher
nobyl -katastrofi, oli suopavalmuska -sotku, 
oli mustarousku -keskustelu. Mielenkiintois
ta on ollut ja myös hauskaa! Tietomme sie
nistä ovat aivan toisella tasolla kuin mitä ne 
olivat 30 vuotta sitten. Ei ole opittu vain sie
niä, vaan saatu myös uusia ystäviä! 

Vuosien varrella on oppinut nöyrtymään: 
tieto on tietoa vain toistaiseksi. Mutta tämä 
kuuluu tieteen kuvaan: tulevaisuutta ei voi 
em1ustaa. Voi kuitenkin arvella DNA-tutki
muksen mullistavanmyös sieni tieteen. Tam
pereen Sieniseura ei ole varsinaisesti tieteel
linen seura, mutta se on pyrkinyt toimimaan 
tieteen pe~iaatteiden ja sen viimeisten tulos
ten mukatsesta. 

Toivon, että ainakin osittain olen pystynyt 
vastaamaan kysymykseen, miksi Tampe
reen Sieniseura perustettiin 30 vuotta sitten. 

Reijo Liukonllo, Knrlmtoukujn 6 B 6, FIN-33960 
Pirkkala 
E-mail: reijo.linkoaho®pp.inet.fi 
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Kymmenes kansainvälinen sienivärjäys
kongressi Rovaniemellä 15.-19.8.2001 
LAILA K1NDT 

10 th lnternational Fungi & Fibre Symposi
um (X kansainvälinen sienivärjäyskongres
si) pidettiin Rovaniemellä 15.-19.8.2001. En
simmäinen sienivärjärien kokoontuminen 
oli vuonna 1976 Kaliforniassa. Rovaniemeä 
edeltäviä kokouksia on pidetty Norjassa 
(Häönefoss 1999), New Yorkin osavaltiossa 
Yhdysvalloissa 1997, Ruotsissa (Härnösand) 
1995, Edinburgissa 1993 jne. 

Osanottajia oli Rovaniemelle saapunut 
aina Australiasta ja Yhdysvalloista saakka. 
Pohjoismaat oliva t luonnollisesti hyvin edus
tettuina. 

Lapin Sieniseura ja ennen muuta Kirsti ja 
Martti Palmen työkuntineen olivat uurasta
neetsaadakseen kokouksen Rovaniemellä 
onnistumaan -ja näin todella kävi. Ohjelma 
oli monipuolinen. Saimme poimia her
nekuukusia (Pisolitlws arlliws) hiekkakan
kailla. Pisavaara, kaihuanvaara ja KivaJan 
tutkimusalue "Siperia" olivat lisäksi sieniret
kien kohteina. Oppaina ja luennoitsijoina 
toimivat tohtorit Yrjä Norokorpi ja Risto 
Jalkanen - paikalliset metsäntutkimuksen 
asiantuntijat. Nerokkaasti rakennetut kan
kaiset sienikorit täyttyivät ja saalis oli seu
raavana päivänä näyttelynä Arktikumissa 
yleisönkin katseltavana. 

Kokouksen osanottajille tarjosi Arktikum 
lisäksi mahdollisuuden pereh tyä alueen kult
tuurihistoriaan maakuntamuseon kokoel
mien avulla. Kulttuuriantiin kuuluin myös 
Rovaniemen kaupungin tarjoama illanvietto 
Alvar Aallon upeassa kaupunkikeskuksessa. 
Kongressin parasta antia olivat ehkä työpa
jat ja näyttely, joka raakentui Rovalan juhla
saliin eri maiden osall istujien esitellessä työn
sä tuloksia. Uskomattoman monenlaista sie
nivärjäykseen liittyvää tutkittavaa löytyi. 
Tuntui, että virikkeitä luovuudella on syfin 
täydeltä ta rjolla. Ison lphkareen kokousajas
ta muodostivat työpajat. Tarjolla oli villalan
kojen värjäystä mm. hemekuukusella, su
denkäävällä (Boletopsis grisea) ja veriheltta
seitikillä (Cirtinarius semismrguineis). Toinen 
ryhmä valmisti samanaikaisesti paperia kan-

to- ja taulakäävästä (Fomitopsis pinicola ja 
Fomes fom entarius). 

Kolmas ryhmä koostui solmuvärjäyksen 
kokeilijoista, (väripadoissa kiehui huivi 
muistoksi jokaiselle osanottajalle) ja kan
kaan painajista. Painopastat oli tehty her
nekuukusesta, verihelttaseitikistä, karhun
käävästä (PIIaeolrts scltweinitsii) ja okrakää
västä (Hapalopilrts rrtfilans) . Käytettävänä oli 
silkkipainokehyksiä ja vaatimattomammin 
työvälinein kokeiltavia työtapojakin kokeil
tiin. Isotöiset painokuvioinnit kannattaa teh
dä villa- tai silkki pohjalle. Pieniä nopeatekoi
sia töitä voi tehdäpuuvilla-ja pellavakankail
Iekin, jotka selluloosakuituina eivät ota yhtä 
herkästi vätiä vastaan kuin proteinikuidut 
villa ja silkki. Ylimääräinen workshop oli sie
nivärjäyksen grand old ladyn Miriam Ricen 
pitämä esittely "väriliiduista", jotka oli ethty 
sieni värein. 

Viikko päättyi illalliseen Ounasvaaran 
majassa. Sieniherkkuja jälleen kerran mm. 
tuoksuvalmuskaleivoksia kahvin kera. Isän
täväki totesi iloisena onnistuneensa viikon 
aikana kätkemään rouskuja l·oihinkin ruoka
lajeihin. Rouskuja vierastavi Ie Ruotsin osan
ottajillekin ne maistuivat. 

Elämysrikkaasta, joka yksiyiskohdaltaan 
hyvin toteutuneesta Rovaniemen viikosta 
järjestäjille lämpimät kiitokset. 

Laila Kindt, Helsinki 

Ps. Seuraava Fungi & Fibre Symposium on 
2003 Australiassa. 
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Sieniuutisiakin tarvitaan 
JUHANI RUOTSALAINEN 

Kirjoittaja pohtii artikkelissaan aina ajankohtaista ja aina yhtä vaikeata asiaa: 
Julkisessa sanassa, mediassa, olevia enimmäkseen joko sensaatiomaisia tai sitten 
pahasti virheellisiä ja harhaanjohtavia uutisia sienistä. Mitä asian korjaamiseksi 
olisi tehtävissä? 

Uskon että sienistä olisi syytä ja mitä parhaat 
mahdollisuudet julkaista suurta yleisöä kiin
nostavia mielenkiintoisia asioita. Yhä uudes
taan saa kuitenkin tyrmistyneenä nähdä te
levisiossa, kuulla radiossa ja lukea lehtien 
palstailta sienistä kaikenlaisia aivan usko
mattoman virheellisiä juttuja sienistä. Suuri 
osa lehtien uutisista, ainakin maakuntalehti
en, lienee inmroitu STT:ltä. Tai ainakin uuti
nen on julkaistu jo josssain muuaiJa, kuten 
radiossa tai TV:ssä. Sen jälkeen melkein kaik
ki lehdet kiirehtivät toistamaan samaa jut
tua, etenkin jos se on sensaatiomainen, ku
ten sienimyrkytykset, olkoon uutinen sitten 
kuinka virheellinen tahansa. 

Mitä tehdä että tähän harmilliseen tilaan
teeseen saataisiin edes hieman parannusta ja 
jotain järkeä? Vaikka sieniasiantuntija itse 
kirjoittaa asiallisen uutisen, ehtii se vääntyä 
toimittajan ja toimituksen käsittelyssä mel
kein tuntemattomaksi. Etenkin haastatte
luissa ei juuri päästä muuhun kuin kehnoon 
tulokseen. Jos haastattelijan ennakkoluulot 
ja virheelliset luulot sienistä ovat voimakkai
ta, ei siitä virheetöntä juttua tule vaikka 
asiantuntija sanoisi viestin kuinka selvästi 
tahansa. Kirjoitetussa asussakin lehdelle jä
tetty juttu muuttuu tavattomasti. Ainakin laji 
muuttuu lajikkeeksi ihan varmasti. Valta
osaiJa toimittajista tuntuu olevan sellainen 
tyylitaju, että sana lajike on jotenkin vauh
dikkaampi ja tyylikkäämpi kuin sana laji. 
Muttei siinä kaikki. Usein tekstiin on ilmesty
nyt niin verrattomia virheitä etteivät sienten 
hmtijat ikinä osaisia sellaisia keksiäkään! 

Näistä hankaluksista huolimatta mielestä
ni olisi sittenkin parasta että sienitutkijat ja -
asiantuntijat aktiivisesti tuottaisivat alkupe
räisiä kotimaisia uutisia sienistä. Se kyllä 

edellyttää, että kirjoitaja itse saa tarkistaa 
toimittajien jäljiltä miiJaisena juttu aiotaan 
julkaista, ehdottomasti mukaan lukien myös 
otsikot ja ingressitekstit, joissa usein hurjirn
mat virheet piilevätkin. 

Ulkopuolisten kirjoittelussa sienistä eräs 
vaikeus on oikean terminologian käyttö. 
Heltat muuttuvat helposti hetuloiksi ja sie
nen I'alka kannaksi jne. Ja etenkin käsitys 
sieni ajeista, maasta uutena löydetyistä la
jeista, tieteelle uusista lajeista, ynnä muusta 
sellaisesta ovat tietenkin aivan sekaisin suu
relle yleisölle siinä kuin enimmille toimittajil
le. Käsite uuden lajin löytymisestä Juonnosta 
on sinä määrin vaikea, kaukainen ja tunte
maton asia, että siinä asiantuntijoiden apua 
juuri tarvitaan. Onhan uuden eläinlajin löy
tyminen suurelle yleisölle käsittämättömän 
ihmeellinen asia - vaikka se tutkijoille on, 
esim. hyönteisten kohdalla arkipäivää. 

Mauri Korhonen kirjoitti kymmenisen 
vuotta sitten (Sienilehti 1/1992) laji käsittees
tä mielestäni niin hyödyllisen artikkelin, että 
rohkenen siteerata tässä siitä osan. Näin 
Korhonen: 

"Maailman sienilajiston selvitystyö on vie
lä keskeneräinen. Siinä päästiin kunnolliseen 
alkuun vasta lähes sata vuotta Linnen loiste
liaan putkilokasvien luokittelun jälkeen. 
Tänä päivänä sienten, eliökunnan kolman
nen suuren pääryhmän, parissa työskente
lee vähemmän tutkijoita kuin eläinten ja 
kasvien parissa. Tässä valossa sienitaksono
mian jonkin asteinen "jälkeenjääneisyys" on 
tosiasia, joka on hyväksyttävä. On myös 
tyytyminen siihen että sienilajista laajenee, 
nimistä elää ja täsmentyy. Tavallinen harras
taja on joskus hieman sekaisin kaikista uusis
ta ja vanhoistakin nimistä, jotka ovat milloin 



synonyymejä jollekin toiselle, milloin ihka 
uusia, ennen näkemättömiä. Häkellys on 
ihan ymmärrettävää. Harrastelija ei voi tie
tää mistä oikein on kysymys. Tutkijoilta, 
sensijaan, odottaisi enemmän. Heidänkin 
keskuudessaan kuuluu mukinaa ja epämää
räistä vastaan hangoittelua. "Uusia lajeja" ei 
kuulemma saisi kuvata. Mutta tarkasti otta
en siitähän ei ole alkuunkaan kysymys. Lajit 
on matkaan saattanut Luoja tai Kehl tys, ei
vätkä ne ole meidän vallassamme. Ei ole 
"uuden lajin tekemistä" jos tutkija onnistuu 
perehtymään asiaan vähän tarkemmin, ja 
kertoo sen julki. Lajit ovat olemassa siitä 
huolimatta tiedämmekö niistä vai emme". 

Niinpä! Jos sienitutkijat ja -asiantuntijat 
eivät itse tahdo kertoa sieniuutisia /·ulkiselle 
sanalle, ei meidän kannata päivitel ä kaiken 
maailman läh teistä haalituissa uutisissa ole
via kammottavia v irheitä. Va llitseva tilanne 
on osittain meidän omaakin syytämme. 
Usein uudet asiat julkaistaan Suomessakin 
vain alan tieteellisissä lehdissä. Uusien juttu
jen saaminen niistä edes Sienilehteen on työn 
ja tuskan takana. Ja Sienilehtihän on niin pik
kuruinen, vain asiantuntijapiireihin leviävä 
lehtinen, että sitä eivät edes sanomalehdet 
lainaa. Moraalinen velvollisuutemme olisi
kin kertoa mahdollisimman paljon myös 
suurelle yleisölle mielenkiintoisia asioita sie
nistä. Uunisten suuri tietämättömyys ja en
nakkoluulot sienistä ovat ihan ymmärrettä
viä. Sienet ruokana ovat todellakin niin pieni 
osa sienien maailmasta, että on sääli ettei 
niistä puhuta syvällisemmin. 

Tavallisilla ilunisillä, eipä edes monilla sie
niharrastajillakaan ole kovinkaan selvää kä
sitystä käsitystä eikä tietoa sienilajistostam
me tuntemisen määrästä ja sieni tutkimuksen 
tilasta maassamme. Ei siis ole mitenkään 
ihme että, muutama vuosi sitten vain "tutki
jan arkipäivään" kuulunut sienilajistoamme 
täydentänyt Iöytömme sai huomiota TV:ta 
myöten! Vaikka nuo uutisoidut löy tömme 
olivatkin siis vain "vanhoja"- jo aiemmin 
kuvattuja - nimettyjä - tai tehtyjä - lajeja, 
miten vain asia halutaan ilmaista, kaikilla il
maisuilla ymmärrämme että kyseesä on jo 
aiemmin kuva ttuja "vanhoja" lajeja! Ei ole 
tiedossa missä muodossa uutista oli STT:Ile 
tarjottu. Oliko ehkä otsikoitu; "tutkija t ovat 
löytäneet kaksi uutta haperolajia Suomes
ta"!? Jolloin otsikko olisi aivan oikein laadit
tu. Mutta miten se on käsitetty? Onko nyt 
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kysymyksessä jo nimettyjä lajeja, vai peräti 
tie teelle uusia jotka ny t ovat " löytyneet"? Ei, 
edelleenkin ne ovat "vanhoja" lajeja. Usko
akseni ainakin jokainen tutkija, harrastajat
km, ymmärtävät että kyseessä on vain maal
Iemme uusi "vanhalaji", mutta välttämättä ei 
maallikko- uutisen vastaanottanut toimitta
ja - eikä ns. suuri yleisö. Lehdistähän on 
saatu lukea tieteelle uutena kuvatusta lajista: 
"tutkijat ovat löytäneet uuden sienen", "Ia
jikkeen", tai että "sieni oli sitä sorttia, rotua" 
jne., näitäkin ilmaisuja on käy tetty laji- ja 
sukukäsitteenä, kun kyseessä on tietenkin, 
paitsi Juojan vanha laji, silti tutkijoiden ni
meämä tieteelle uusi laji ! Vai onko sitten
kään? Näin otsikoituna nyt tutkija, ja asioista 
perillä oleva jääkin epätietoisuuteen miten
kähän on? Onko kysymyksessä tieteelle uusi 
laji, vai vain sienilöytö - kuten oli meidänkin 
uutisiin päätyneet haperomme, jotka asian 
harrastajien keskuudessa olivat" vain tutkija 
arkipäivää"?!. Mutta ehkä uutisen vastaan 
ottanut toimittaja olikin ymmärtänyt lehdis
sä käytetyn (hataran) lajiterminologian ansi
osta, että maastamme on kuvattu kaksi (täs
sä kyseisessä tapauksessa vielä harvinaista) 
tieteelle uutta haperolajia!? Saivartelua tai ei, 
eli "olipa tuo nyt n iin tahi näin", niin jutun 
ydin piilee siinä että sieniuutisille on tilausta! 
Sieniuutisemme osoitti että niitä julkaistaan 
mielellään vaikka keskellä talvea, jos niitä 
vain olisi tarjolla luotetettavalta taholta val
miiksi toimitettuna! Miten siis saisimme lue t
tavaksemme ja katseltavaksemme asiallisia 
ja totuudenmukaisia, ei yli ampuvia "raflaa
via" sieni-uutisia? Ja tie tenkin sellaisessa 
muodossa josta kaikki ymmärtäisimme mis
tä asiasta, ja asiassa on kyse! Edelleenkään 
niitä ei juuri lehdissä näe, mystiset- tai myrk
ky-uutiset sienistä lienevät edelleenkin kysy
tyimpiä, tai jopa tarkoitushakuisia!? Vakavi
na sieniharrastajina niitäkin kaipaisimme, 
sekä tiedonantoina, että kertomaan myös 
ns. suurelle yleisölle sienten arvosta tärkeä
nä osana luontoa yhtenä suurinunista eliö
kunnista, ja ah, niin monen elämän rikastut
tajina! 

Olisiko Suomen Sieniseuraan perustetta
vissa oma "uutistoimitus", tiedoittaja, toi
mittaja, joka muokkaisi - kokoaisi - tarjoaisi 
- lehdistölle tai STT:lle, sekä tarvittaessa, että 
asiotten niin ollessa sieni-uutisia. Kun on 
uutisen aihetta, uskoakseni nii täkin riittää. 
Miten olisi esim. TV:ssa; "Maamme sienilajis-
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to on jälleen tänä vuonna täydentynyt (niin 
ja niin monella), rousku, tatti tai hapero ym. 
maastamme tieteelle uutena lajina kuvatulla, 
tai löydetyllä uudella sienilajilla, kerrotaan 
Suomen Sieniseurasta" ... jne. Tai: "Suomen 
Sieniseurasta kerrotaan että, muualla maas
samme vallinneen kuivuuden johdosta nyt 
kannattaa lähteä Lapin tunturikoivikoihin 
sienestämään, jossa tatit ja rouskut odotta
vat poimijoita, koska hyvä sato on juuri al
kamassa" jne. Kukapa sitä tuloskehitykses-

täkään kertoisi ellei yritys itse. Ja kurssit läh
tevät nousuun! Ehkäpä Suomen Sieniseuran
kin käy niin. Suomen Akatemiassakin saate
taan huomata että Karsteniassa ja Sienileh
dessäkin julkaistaan ja kerrotaan etupäässä 
juuri heidän peräänkuuluttamaansa perus
tutkimusta, joka on kaiken soveltavan tutki
muksen peruskivi! Uutisoidaan! 

julm11i Ruolsnlnillell, Mctsiitic 12 A, FIN-71310 
Velzmersnlmi 

Metsäsienistä kalvokansio opetus
työn tueksi 

Arktiset Aromit ry. on saanut valmiiksi ope
tuskalvokansion metsäsienistä. Kansio on 
tarkoitettu oppilaitoksille, neuvojille ja elin
tarvikealan hankkeille tausta-aineistoksi 
luonnontuotteisiin liittyvään opetukseen ja 
neuvontaan. 

Kansio koostuu sieniin liittyvästä tekstia
siasta ja kalvoista. Taustateksteissä - reilut 
40 sivua - kerrotaan mm. sienten tunnista
misesta ja tehtävästä luonnossa, käytöstä 
koti- ja suurtalouksissa, ravintoarvoista ja 
ravintoarvon säilyttämisestä käsittelyssä, 
säilöntämenetelrnistä, myyntipoiminnasta ja 
sienten käytöstä ei-elintarvikekäytössä, ku
ten sienivärjäyksessä. 

Sienilajit tuntomerkkeineen esitellään 
tekstiosassa laajasti ja havainnollisin taulu
koin vertaillen eri sienilajeja keskenään. 
Opetuskansion käyttötarkoitusta laajenta
vat herkulliset sieniruokaohjeet, joita on 
tekstien liiteosassa mukana reilut 30. Näin 
sienestäjä pääsee opettelemaan hyviksi ha
vaittujen reseptien avulla myös sienten lisä
käyttbä ruokataloudessa. 

Tekstiosan jälkeen opetuskalvoilla esitel
lään lajiryhmittäin runsaat 60 sienilajia tunto
merkkeineen. Kunkin sienen osalta esitetään 
mm. kasvupaikka- ja aika-, maku- ja käyttö
sekä säilöntätiedot. Syötävien sienten lisäksi 
esitellään muutama vaarallisirnrnista myrk
kysienistämme. 

Opetuskalvokansion tekijöinä ovat toimi
neet Maat. ja metsät. maisteri Riitta Heine ja 
toiminnanjohtaja Simo Moisio. Kansion 
tekstit on tarkastanut metsänl1oitaja, keruu
tuotetarkastaja Tapani Hänninen Porin met
säoppilaitokselta. 

Runsaat 100 sivua kattavan opetuskalvo
kansion hinta on 700 mk + toimituskulut + 
alv. Kansiota voi tilata Arktiset Arornit ry:n 
toimistolta puh. 08-61762290, fax. 08-
617162292 ta1 yhdistyksen Internetsivuilta 
www.arctjc-flayours. fi 1 myyntiaineisto. 
Lisätietoja: 
Arktiset Aromit ry: Simo Moisia, pul1. 08-
61762291. GSM. 040-5801186. 

Arktiset Aromit ry, Kauppakatu 20 
89600 SUOMUSSALMI 



SIENILEHTI 53(3) 93 

Luonnonsienistä tunnistuskilpailu lukion 
biologian tunneilla 

Arktiset Aromit ry. testaa tänä keväänä 
nuorten sienituntemusta. Kaikkiin maamme 
lukioihin on postitettu Sienten Tunnistuskil
pailun lipukkeet. Kilpailussa pyydetään luki
on biologian opettajia järjestamään oppitun
nilla pienimuatoisena 'kokeena" sienten 
tunnistuskilpailun. Lipukkeessa on kuvat 
kymmenestä luonnonsienestä, jotka oppi
laat nimeävät kokeen aikana lipukkeeseen. 

"Kokeen" jälkeen kilpailulipukkeet posti
tetaan Arktiset Aromit ry:lle tulosten lasken
taa varten. Muistoksi osallistumisesta oppi
laat saavat pienen sienilipukkeen, jossa on 
kuvat ja nimet kaikista kauppa- ja teollisuus
ministeriön hyväksymistä kauppasienistä. 
Koulut saavat myös korvasienen käsittely
ohjeet, /'olloin sienten opetuksessa vältytään 
virheel isiltä ohjeilta. 

Kouluja pyydetään palauttamaan sienten 
tunnistuskilpailun lipukkeet yhdistykselle 
toukokuun loppuun mennessä. Yhdistys las
kee kilpailun tulokset. Kaikkien oikein vas
tanneitten kesken arvotaan 1 000 markan 
edestä tuotepalkintoja. Kisan paras koulu 
(oppilasmäärään nähden eniten oikeita vas
tauksia) palkitaan 1000 markan lahjakortilla 
ja jotta kaikille osallistujille jäisi hyvät sieni
muistot, arvotaan kaikkien osanottajien kes
ken 1 000 markan edestä tuotepalkintoja. 

Kisan tuloksia odotetaan mielenkiinnolla, 
koska tulokset antavat uutta tietoa siitä, 
kuinka hyvin nuoret ttmtevat sieniä ja miten 
tehokkaasti sienitietoutta annetaan maam-

me kouluissa. Yhdistys on teettämässä myös 
kahta yliopiston päättätyötä nuorten marjo
jen ja sienten talteenotosta, käytöstä ja asen
teista luonnontuotteita kohtaan. Kohderyh
minä näissä tlttkimuksissa ovat myös muis
sa oppilaitoksissa opiskelevat ja JO työelä
mässä toimivat nuoret. 

Luonnontuotteita pääsiäispöytään 
Luonnon raaka-aineista tehtyjä tuotteita löy
tyy kauJ?oista myös talvella:Niistä saa vaih
telua estm. pääsiäisen juhlapöytään. Metsä
sienisalaatte]a, -säilykkeitä sekä pakastettuja 
ja kuivattuja sieniä on saatavilla kaupoista. 
Marjoista puolestaan esim. pakastemustik
kaa ja puolukkaa on saatavana kotimaisena. 
Lisäksi kotimaisista marjoista tehtyjä mehu
ja, hilloja ja hyytelöitä saa elintarvikekau
poista myös tähän aikaan vuodesta. Suoma
laisten vähemmän käyttämistä luonnon
tuotteista alkaa kaupoista löytyä myös erilai
sia kuivattuja yrtte]ä ja yrttiseoksia. 

Lisätietoja: 
Arktiset Aromit ry: Simo Moisia, 
puh. 08-7191291, Ritva Keränen 08-7191290 

Arktiset Aromit ry 
Kauppakatu 20 
896GO SUOMUSSALMI 
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Sieni-Kallen näköispainos ilmestynyt 

Vihdin kunnankirjasto on julkaissut näköis
painoksen Eduard Hisingerin v. 1863 julkai
semasta sienikirjasta: Sieni-Kirja, eli Sieni
Kallen osviitta tuntemaan ja käyttämään 
syötäviä sieniä. Kirjasto on näin halunnut 
juhlistaa 150-vuotista taivaltaan tiedonlevit
täjänä. 

Vapaaherra, tilanomistaja ja turmettu bo
tanisti Eduard Hisinger kirjoitti Suomen en
simmäisen sienikirjan Suomen Talousseuran 
toimesta v. 1862 nimellä Kalle Skog 
Swamphuggare, seuraavana vuonna kirja 
ilmestyi suomeksi. Sienikirja levisi laajalle, 
koska Talousseura päätti suositella sitä eten
kin pitäjän- ja kansankirjastoille. Vielä suu
remman levikin kirja sai kovina nälkävuosi
na 1867-68, jolloin kansaa kehotettiin kerää
mään ja syömään sieniä leivän jatkeeksi. 

Kirja sisältää 14 sivua ja 9 upeaa värikuva
sivua. Kuvat olivat Hisingerin omistamasta 
saksalaisen Krurnl10tzin teoksesta. Teos on 
kirjoitettu viehättävän tarinan muotoon. 
Päähenkilönä on viisas ja valistunut Kalle
niminen maanviljelijä, joka esittelee tietojaan 
syötävistä sienistä, niiden säilönnästä ja val
mistuksesta Turusta tulleelle matkailijalle. 

Kirjaa voi tilata 70 mk:n hintaan (lisäksi pos
tikulut) osoitteella: 
Vihdin kunnankirjasto 
Tuula Niemelä 
Pisteenkaari 903100 Nummela 
Puh. 09-22422801 
E-mail: tuula.niemela@vihti.fi 

Suomen Sieniseuran kokouksia 
Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki 

13.11.2001 klo 18.00 
Fil. toht Mauri Korhonen: Koivunherkkutatti, Boletus betulicola, 
tutuksi. 

11.12.2001 klo 18.00 
Suurulittelija Arja Hopsu-Neuvonen: Sienikeittoja ja keittosieniä. 






