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Kansi Läpivalaistun lutukan lidun tyylikkyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta: kärjessä emiön vartalon muisto, sen ja lituperän välissä 

valeväliseinä, johon kehittyvät oranssiset siemenet kiinnittyvät napasuonella. Kypsän lidun ohuen, verkkosuonisen seinän 
puoliskot siirtyvät sivuun alhaalta alkaen ja siinä vähitellen paljastavat siemenet odottamaan maahan putoamista. 
Mahdollisesti ne saavat kyydin lieron suolen kautta maan pankkiin tai kulkeutuvat kauemmas limautumalla kosteudesta 
ja takertumalla ohikulkijoihin. Painettu Lutukka on samaan tapaan jakanut kultajyviä 35 vuoden ajan – toivottavasti 
jyvät löytävät poimijansa myös jatkon verkko-Lutukasta. – Kuva Dr. Keith Wheeler / Science Photo Library.

Lutukan ensimmäinen numero ilmes-
tyi kevättalvella 35 vuotta sitten mus-
tavalkoisena ja huokoiselle paperil-
le painettuna mutta muutoin ulkoises-
ti samantapaisena kuin se lehti, jota 
nyt luet. Ajankohta oli Suomen floris-
tiikan ja kasviharrastuksen kannalta 
muutoinkin hedelmällinen, sillä Ret-
keilykasvion ensimmäinen painos oli 
ilmestynyt edellisenä keväänä ja Suo-
men kasviatlas -projekti lähti käyn-
tiin seuraavana kesänä. Se, että nä-
mä kolme ovat voimissaan yhä edel-
leen, vaikka jossain määrin muuttu-
neina, kertoo, että ne olivat aikanaan 
tarpeellisia, saivat hyvän vastaanoton 
ja osoittivat ansainneensa paikkansa 
pysyvämminkin.

Lutukka on 35 vuotensa aikana 
kokenut koko tietotekniikan murros-
ajan. Lehden ensimmäiset numerot 
valmistuivat juuri pöytätietokonei-
den esiinmarssin aikaan. Kasvimuse-
olla ei tuolloin edes ollut yhtään tieto-
konetta, ja lehti toimitettiin Pertti Uo-
tilan omalla tuliterällä, nyt tosin jo di-
nosaurien aikaan kuuluvalla Olivetil-
la. Tekniikka on edennyt noista ajoista 
hengästyttävää vauhtia, ja nyt on nä-
köjään jo tultu pisteeseen, jossa tieto-
koneet ja tietoverkot syrjäyttävät vuo-
sisataisen gutenbergiläisen perinteen. 
Vallankumous syö omat lapsensa.

Muutos tekee usein kipeää, mut-
ta etukäteen voi olla vaikea arvioida 
sen muita vaikutuksia. Toivotaan, että 
voimme jatkossakin tavoittaa vanhan 
lukijakuntamme ja että onnistumme 
herättämään kiinnostusta myös sel-
laisessa potentiaalisessa yleisössä, jo-
ka syystä tai toisesta ei ole tähän men-
nessä Lutukkaa seurannut.

Ensimmäisen Lutukan saatesano-
jen mukaan ”Lehdessä tulee olemaan 
lyhyitä artikkeleita kenttäbotaniikan 
alalta, niin hyvin kukka- kuin itiökas-
veistakin, sekä referoivia kirjoituksia 
että etenkin pienimuotoista primaari-
asiaa, paikallisia floristisia kirjoituk-
sia, merkittäviä yksittäishavaintoja, 
retkiselostuksia, kasviota täydentävää 
määritysopastusta, työskentelytek-
niikkaa ja näytteiden kunnostusta ja 
säilytystä, kasvistotutkimusta ja -kar-
toitusta ja mm. uhanalaisten kasvien 
selvittelyä ohjaavia ja selostavia kir-
joituksia, uutisia ja tiedotuksia, alan 
kirjallisuuden esittelyä – eikä keskus-
telukaan ole kiellettyä.” Uskon, että 
lupaukset on vuosien varrella kunni-
alla täytetty – ja ehkä matkan varrella 
on löydetty vielä jotain muutakin. En-
si vuonna jatkamme lehden tekoa sa-
malla linjauksella, mutta perinteiseen 
paperilehteen tuskin on enää paluuta.

— Mikko Piirainen

Painetun Lutukan 35 vuotta

• Lähetä omasta sähköpostiosoit-
teestasi viesti osoitteeseen  
majordomo@helsinki.fi

• Kirjoita viestikenttään: subscribe 
lutukka-tilaus sähköpostiosoite 
ja korvaa sana ’sähköpostiosoite’ 
omalla osoitteellasi, esim.  
jaska.jokunen@manse.fi

• Viestikentässä ei saa lukea mitään 
muuta, joten poista myös esim. 
automaattinen allekirjoituksesi. 
(Viestin otsikkokentän sisällöllä ei 
ole merkitystä.)

• Saat sähköpostiisi kaksikielisen 
vahvistuksen tilauksesi onnistu-
misesta. Tilauksen voi lopettaa 
sähköpostitse milloin vain (ohjeet 
tilausvahvistuksessa).

• Verkko-Lutukan tilaajille lähete-
tään sähköpostiviesti aina uuden 
numeron ilmestyessä. Viestissä on 
linkki lehden pdf-tiedostoon. 

• Lehti on luettavissa myös ilman 
erillistä tilausta (ja sähköposti-
muistutusta) osoitteessa 

• www.luomus.fi/lutukka

TÄMÄ ON VIIMEINEN PAINETTU  
LUTUKKA. TILAA MUISTUTUS SÄH-
KÖISEN LUTUKAN ILMESTYMISESTÄ 
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