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Lutukka is a floristic periodical quarterly published by the Botany Unit, Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki. 
It contains short articles on Finnish flora, both flowering plants and cryptogams, floristics, important plant finds, floristic mapping, 
threatened plants, working techniques, news and book reviews. Lutukka is the Finnish name of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Editors Mikko Piirainen (Editor-in-Chief), Leena Helynranta, Juha Suominen, Pertti Uotila.

Address Botany Unit, Finnish Museum of Natural History, P.O. Box 7, FI–00014 University of Helsinki. 
 
Kansi Valkokarhunköynnös, Convolvulus sepium, kasvaa Etelä-Suomen sisämaassa yleisenä ja haitallisena viljelykarkulaisena 
erityisesti ravinteikkaissa rantaruohostoissa ja -pensastoissa. Lounaassa ja etelässä se on sen sijaan ilmeisen alkuperäinen ja harmiton 
merenrantakasvi. Suomen karhunköynnöksistä kerrotaan sivuilla 73–76. — Valokuva Helsinki, Haltiala, Vantaanjoki, Leena Helynranta 
2.8.2008. 

Lutukka muuttuu vuoden 2020 alus-
ta ilmaiseksi ja sähköiseen muotoon. 
Lehteä ei enää paineta lainkaan pa-
perille. Kaikki halukkaat voivat jat-
kossa tilata sähköisen lehden lähet-
tämällä määrämuotoisen sähköpos-
tiviestin postituslistallemme (ohje 
ohessa). Kun lehden uusi numero il-
mestyy, tilaajille lähtee sähköposti-
viesti, josta löytyvällä linkillä lehden 
voi käydä noutamassa. Sähköinen 
Lutukka ilmestyy ainakin aluksi pa-
perilehden näköisversiona.

Muutos ei ollut Lutukan toimi-
tuksen valinta. Lehden jatkon kan-
nalta vaihtoehtoja ei kuitenkaan ol-
lut. Luonnontieteellisen keskusmu-
seon omaksuman politiikan mukaan 
kaikki museon tuottama ja välittämä 
tieto pyritään jakamaan avoimen da-
tan periaatteella ja mahdollisimman 
laajalla levikillä. Käytännössä tämä 
Lutukan kohdalla tarkoittaa siis siir-
tymistä ilmaiseksi verkkojulkaisuksi. 

Lisää paineita on tullut lehden 
taloudesta. Tilaajakunta on vuosi-
en varrella hiljalleen pienentynyt, ei-
kä tilausmaksuilla pystytä riittävästi 
kattamaan lehden toimitus-, paina-
tus- ja postituskuluja.

Muutos entiseen on suuri. Toi-
vomme, että kaikki Lutukan van-
hat ystävät haluavat seurata lehteä 
jatkossakin. Mutta myös ajat ovat 
muuttuneet. Nuorempi sukupolvi on 
vieraantumassa painetusta medias-
ta, ja yhä suurempi osa tietoa kulkee 
sähköisesti. Siksi toivomme ilmaisen 
sähköisen Lutukan tuovan myös uu-
sia lukijoita esimerkiksi biologian ja 
lähialojen opiskelijoista, joista kas-
vaa tulevaisuuden kasviharrastajia 
ja -ammattilaisia. Myös niin sanot-
tu suuri yleisö ja ”matalamman pro-
fiilin” kasviharrastajat ovat tervetul-
leita!

Haluamme jatkossakin pitää Lu-
tukan kaiken tasoisia kasviharras-
tajia kiinnostavana, asiapitoisena ja 
huolellisesti toimitettuna lehtenä, ja 
toivomme sen edelleen yhdistävän 
harrastajia ja edistävän harrastusta. 
Lehden tekeminen ei kuitenkaan saa 
olla yksisuuntaista, sillä lehti ei py-
sy hengissä ilman harrastajien laajaa 
osallistumista. Erityisesti toivomme 
siis jatkossakin lukijakunnan omia 
kirjoituksia, kasvihavaintoja, uutisia 
ja kannanottoja. Myös kaikenlainen 
palaute on tervetullutta!

 — Mikko Piirainen

Lutukka muuttuu ilmaiseksi ja sähköistyy

  TILAA SÄHKÖINEN LUTUKKA  
  VUODEN 2020 ALUSTA NÄIN

• 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 allekirjoi-
tuksesi. (Viestin otsikkokentän 
sisällöllä ei ole merkitystä.)

• Saat sähköpostiisi kaksikielisen 
vahvistuksen tilauksesi onnistu-
misesta. Tilauksen voi lopettaa 
sähköpostitse milloin vain (oh-
jeet 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
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