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Lutukan taival vuonna 1985 alka-
neena paperille painettuna lehte-
nä päättyi viime vuoden vuosiker-
taan. Samaan aikaan päättyi leh-
den toimitukseen alusta saakka 
kuuluneen Juha Suomisen elon-
tie. Juha menehtyi 83-vuotiaana 
5.1.2020. Hän oli Suomen kasvis-
ton tutkimukselle tärkeä henkilö 
ylai puoli vuosisataa, kasvistom-
me ruutukartoituksen uranuurta-
ja 1962 ilmestyneellä Karkun pitä-
jän putkilokasvistollaan ja ideoija 
koko Suomen kasvistokartoitusta 
ja kasvitietokannan rakentamista 
käynnistettäessä 1960-luvulla. Työ 
laajeni koko Euroopan putkilokas-
vien kartoitushankkeeksi (Atlas 
Florae Europaeae), jonka tieteellise-
nä sihteerinä Juha toimi 35 vuotta. 

Juha pystyi huolehtimaan sii-
tä, etteivät paperityöt kasaantu-
neet kesäksi, vaan että hänellä oli 
aikaa ja mahdollisuus kulkea kas-
viretkillä eri puolilla Suomea, etu-
päässä kuitenkin Satakunnassa ja 
Etelä-Pohjanmaalla. Hän kartoit-
ti näiden kahden ison maakunnan 
kasvistoa koulupojasta lähtien. 
Maastoretkillä Juha oli yksinäinen 
kulkija, joka suunnitteli retken-
sä hyvin tutustumalla ennakkoon 
huolella alueen karttoihin. Kasvis-
ton kartoitusretket loivat vankan 
pohjan sekä erinomaiselle kasvien 
tuntemiselle että kasveista kirjoit-
tamiselle. Juha olikin keskeinen 
henkilö niin Retkeilykasvion kuin 
Lutukan kirjoittajana ja toimitta-
jana. Eläkevuosinaan hän keskit-
tyi nimenomaan maakuntakasvi-
oittensa tekemiseen, joista niskava 
Satakunnan kasvit -kirja ilmestyi 
2013. Etelä-Pohjanmaan kasviston 
käsikirjoitus tuli lähestulkoon val-
miiksi ennen viime joulua.

Juha Suominen auttoi varsin-
kin harrastajia niin kasvien mää-
rityksessä kuin kirjoitusten toimi-
tuksessa tai isommassakin muok-
kaamisessa. Hän korjaili tekstejä 
mieluummin lyijykynällä paperi-

vedoksiin kuin sähköisiin versioi-
hin. Juha oli suomen kielen käyt-
täjänä taitava ja huolellinen, ja hän 
osasi kirjoittaa tavallisenkin oloi-
sista Satakunnan ja Etelä-Pohjan-
maan kasveista nautittavaa teks-
tiä. Oheen on koottu luettelo hä-
nen Lutukassa julkaistuista artik-
keleistaan. Laajempi muistokirjoi-
tus löytyy Kasvitieteen tiedotuslehti Bo-
tanicumista. – Pertti Uotila

Juha Suominen

Juha Suomisen kirjoitukset Lutukassa
Artikkelit
1985-1 Varjeliko esihistoriallinen asutus luonnon-

kasveja?
1985-2 Missä vielä kasvaa peltosauramoa?
1985-3 Valkovuokkokarttoja Satakunnasta.
1985-4 Saako luontoon kylvää vieraita kasveja?
1986-2 Suomen kasviston alkuperäiset ja tulok-

kaat. (Hämet-Ahti & Suominen)
1986-4 Katsaus keiholehtiimme.
1987-1 Väheneekö putkilokasvilajiemme mää-

rä etelästä pohjoiseen? (Suominen & Hä-
met-Ahti)

1987-2 Satakunnan kämmekät – yleisetkin lajim-
me vähenevät.

1987-4 Alkuperäiskasvien tarkkailuretkiä.
1988-2 Peltopillikkeen (Galeopsis bifida) luonnon-

kasvupaikoista.
1989-1 Länsi-Suomen kasvit ja uhanalaisuus.
1990-1 Kristiinankaupungin kasvistoa vuosisa-

tamme alkupuoliskolla ja nyt. (Suominen 
& Varkki)

1991-1 Kasvin ja kasvillisuuden alkuperäisyys on 
joskus tulkinnanvaraista.

1994-3 Ruotsinpitkäpalon, Arabidopsis suecica, 
syntyseudusta.

1996-2 Etelä-Pohjanmaan köyhä kevätkasvisto.
1996-4 Rantaputki myötätuulessa Pohjanlahdella. 

(Lampolahti & Suominen)
1997-4 Euroopan kasvitieteilijäin kokous Helsin-

gissä.
1998-4 Jaakko Sarvela Etelä-Pohjanmaan kasvis-

ton tutkijana.
2003-1 Läntemme kanervasta.
2005-2 Lisäyksiä ja korjauksia Retkeilykasvion nel-

jänteen painokseen. (Hämet-Ahti ym.)
2005-3 Lisäyksiä ja korjauksia Retkeilykasvion nel-

jänteen painokseen. Jälkimmäinen osa: 
auktoreita ja synonyymejä. (Hämet-Ah-
ti ym.)

2005-4 Vammalan seudun kasvien vaiheita.
2010-1 Satakunnan lupiinista. 
2013-2 Talvivaaran humala ja Kivaloiden hukka-

puro.
2019-2 Palpakot ja Etelä-Pohjanmaan suurpiirtei-

nen luonto.

Toimituksen vakiopalstat
1985-1 Lukijalle. (Uotila, Suominen & Helynranta)
1987-4 Tunnemmeko edes tavallisia kukkakas-

vejamme.
1992-3 Kesä meni – tervetuloa syksy ja talvi.
1993-1 Kasvimuseo ja heinälato.

1997-3 Retkeilykasvion neljäs painos. (Hämet-Ahti, 
Suominen, Ulvinen, Uotila & Vuokko)

1998-2 Muistetaanpa muinaistulokkaat.
2000-2 Lutukkaa tarvitaan, nyt ja vasta.
2001-1 Konstikkaita kasvinnimiä.
2001-3 Kasvien nimittelyä.
2011-4 Kateeksi käy – vai käykö kuitenkaan.

Kirjaesittelyt
1985-4 Weimarck & Weimarck 1985, Atlas över 

Skånes flora.
1990-3 Vegelius 1990, Sveriges landskapsblom-

mor och deras historia. 2. painos.
1991-4 Kasvitieteen päivät 1990, esitelmiä. Luon-

non Tutkija 95, 1991.
1994-2 Ingelög ym. (toim.) 1993, Floravård i jord-

brukslandskapet. Skyddsvärda växter.
1995-4 Meusel & Kästner 1994, Lebensgeschich-

te der Gold- und Silberdisteln, Monographie 
der mediterran-mitteleuropäischen Compo-
siten-Gattung Carlina. Band II. Artenvielfalt 
und Stammesgeschichte der Gattung.

1996-3 Vilpa 1996, Lopen kasvisto.
1997-2 Hultgård ym. (toim.) 1996, The Nordic Flora 

– towards the twenty-first century.
1999-3 Jehlík (toim.) 1998, Cizí expanzivní plevele 

Ceské republiky a Slovenské republiky (Al-
ien expansive weeds of the Czech Republic 
and the Slovak Republic).

2000-2 Vilpa (toim.) 1999, Oulun luonto.
2002-2 Jonsell (toim.) 2001, Flora Nordica 2. Che-

nopodiaceae – Fumariaceae.
2005-4 Väre ym. 2005, Oulun kasvit – Piimäperäl-

tä Pilpasuolle.
2007-1 Väre & Kiuru 2006, Suomen puut ja pen-

saat.
2012-3 Ryttäri ym. (toim.) 2012, Suomen uhanalai-

set kasvit.
2019-4 Kurtto ym. 2019, Checklist of the vascu-

lar plants of Finland. Suomen putkilokasvi-
en luettelo.
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