


Tervetuloa 
lukemaan vuoden 

maanläheisintä 
kiltalehteä! Kukkavii-

konlopun huikea tuotos 
keskittyy tällä kertaa 

sellaisiin asioihin, jotka 
pääkaupunkiseudun syk-

keessä tuntuvat kaukaisilta ja 
maalaisilta. Tarjolla niin raveja, 

tanhua, sieniä kuin syvää eläyty-
mistä tuppukylän pysähtyneeseen 
elämänmenoon.

Sama maanläheisyys pätee myös 
lehden tekoprosessiin. Se on arvo-
kas irtiotto opintoarjesta ja kau-
punkielämästä. Allekirjoittanutkin 
pääsi huristelemaan traktorilla ja 
vaeltamaan hakkuuaukealla. Näke-
mään sitä arkea, jollaisesta tällainen 
uusavuton urbaani kansalainen on 
auttamattomasti etääntynyt.

Vaikka lehti syntyy Kukkaviikon-
lopussa nopeasti, tapahtuma on 
silti yllättävän stressitön. Harvassa 
tapahtumassa tunnelma kehittyy 
yhtä lämpimäksi ja toisiaan tukevak-
si, ja lehti syntyy kivuttomasti (tosin 
taittajan univelka kasvaa hurjiin 
sfääreihin). Päätoimittaja kiittää 
väsyneenä upeasta viikonlopusta ja 
toivoo, että tekemisen ilo välittyy 
myös lehden lukijoille. Erityiskiitos 
kaikille mukana olleille toimittajille, 
että teitte tämän mahdolliseksi!
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Peltotie mutainen
Naukkasin oluen
kyllä, sen saan
humalan vankina
jano niin karmiva
On scotchii ja viinaa
tänään täysin päädyt
sillä kelaan
Tänään nimeni on Aimo

Renkoon
Kukan kyntöön saavun
Renkoon
tatti pystyyn
joo mä oon sun maajussi
Fordin traktorilla
kylvetyillä pelloilla
Renkoon
Kukan kyntöön saavun
Renkoon

Joki niin vetinen
vaan kauhu muinainen
ei nouse
metsä on verinen
sitä enää en
tahdo katsoo
kirveen esiin kaivan
ja sit nähään
kuka tuntee Cthulhun

Renkoon...

Phabut syövät
Makkaroita, nannaaaaa
Uutta kukkaa näin pannaan
Sormet lyövät
Näppäimistöä tiuhaan
Mä iskin käteni paskaan

Renkoon... x2

Fordin traktorilla
kylvetyillä pelloilla
Renkoon
Kukan kyntöön saavun
Renkoon

Tiesitkö, että niin Apple kuin pyörä on keksitty Renkos-
sa? Tämä kaikki tapahtui hieman sattumalta. Suomen 
omalla Area 51:lla on aina ollut erityinen yhteys foliohat-
tuihin, ja näin  Renkon pääinnovaattorina toimii Cthul-
hu. Yhtenä yönä suuri innovaattori ajautui Hämppään 
pämppäämään. 

{
peltoalansa
ansiosta
seutu
}

Renkoinnovaatio

Renkon innovaatiokeskus on ollut hyvin varjeltu valtion 
salaisuus, josta kertovat asiakirjat ilmestyivät Kukan 
postilaatikkoon sen lisäksi, että kansanedustaja mainitsi 
sen täysistunnossa ja pääministeri twiittasi sen. Keskei-
sen sijaintinsa ja tiheän peltoalansa ansiosta seutu sopii 
erinomaisesti innovaatioiden kehkeytymiselle. 

Renkomaista innovaation avulla on myös syntynyt ren-
kombinaatio. Renkossa on keksitty lisäksi kenkät. Myös 
sana juu on keksitty täällä. Äng-äänne meni jo vähän 
liian vaikeaksi, joten se korvattiin änk-äänteellä. Lan-
noitetun Kaartjoen varrella keksittiin sekä kaarting että 
kaarppaus. Että semmottii!



Ensimmäisenä iltapäivällä oli ohjelmassa 
raviurheilun maailmaan sukeltaminen. 
Kukan toimituksesta kukaan ei tiennyt 
mitään tästä vedonlyöntilajien kuninkaasta, 
joten tutustuminen aloitettiin aivan alusta. 
Ilta-Sanomat julkaisee onneksi ravivinkkin-
sä netissä, joten toimituksesta ei tarvinnut 
sentään Shellille lähteä totoamaan. Ensim-
mäisenä meinaa iskeä epätoivo. Saatana 
siellähän on ravit jo käynnissä, vaikka toi-
mitus vasta käynnistelee koneitaan! Päätän 
heittää rahani vain muutamaan viimeiseen 
lähtöön. 

Ensimmäisenä esteenä on toto.fi -sivustolle 
rekisteröityminen. Se osoittautuu melko 
anaaliseksi hommaksi. Sivustolle pitää 
syöttää kaikki mahdolliset tiedot hetusta 
lähtien. Pikkudarrassa varsin epätoivoinen 
tehtävä. Lopulta homma saadaan kuitenkin 
tehtyä. Nyt eteen kuitenkin nousee uusi 
vuori, joka melkein pysäyttää koko hyvän 
etenemisen. Ei hitsiläinen, eikö täällä voi-
kaan maksaa luottokortilla? Olisi sittenkin 
ehkä pitänyt lähteä sinne Shellille. Lopulta 
päätoimittaja ”lainaa” pankkitunnareitaan 
ja 5 euroa toimituksensa ravikokeiluihin.

Mahdollisesti kuvatekstiin jos näkyy totosi-

Kukka kokeilee
Tiedättehän sanonnan ”Kaikkea kannattaa kokeilla, pait-

si kansantanhuja ja Iltasanomien ravivinkkejä.” Kukka 
on ottanut tehtäväkseen kokeilla kaikkea sellaista, mihin 
muut eivät viitsi koskea, ja siksipä viikonloppuna tutus-

tuttiinkin sekä totoamiseen ja sottiisiin.

Iltasanomien 
ravivinkit

{
Käytettävyys-
henkilö itkee 
sisälläni
}

Lahjakkaat ihmiset 
saavat paljon lahjoja. 

 



vu: Sivuhuomiona kiitos sivuston kauniista 
värimaailmasta. Sinikeltainen väritys tuo 
mieleen Timo Soinin, niinkuin asiaan tie-
tenkin kuuluukin. 

Ensimmäiseksi lähdöksi valikoituu Oulun 
13.9. V75-kierroksen lähtö 5. Siinä IS suosit-
taa hevosiksi numeroita 1 Vapperi ja 3 Ta-
runtuuli. Kumpikin on luokiteltu Haastajat 
-kategoriaan. Kumpienkin pitäisi olla alusta 
alkaen kovaa juoksevia ja hyvillä lähtöpai-
koilla. Vaikea tätä tietenkään on kiistää, kun 
ei asiasta mitään tiedä. Euro vaan likoon 
kummallekin! Mitään vahvistusta tästä ei 
tule, rahat vain katoavat pelitililtä. Käytettä-
vyyshenkilö itkee sisälläni.

Toto.fi sivulta löytyy onnekkaasti mahdol-
lisuus kokeilla vuorokauden ajan toto-tv:tä. 
Joo, tähän me tartutaan! Tuskinpa ravit tä-
män päivän jälkeen enää kiinnostavatkaan. 
Lähtö 5 alkaakin olla kohta käsillä. Ja mitä 
käykään, mitä käykään! Taruntuuli hallitsee 
lähtöä ja voittaakin lopulta selkeästi! Rahan 
tuloa ei voi enää estää. Meistä tuli rikkaita 
miehiä heti aluksi! 4,5 euroa tömähtää tilille.

Seuraava lähtö alkaa olla käsillä. Siinä IS 
suosittaa ainoaksi suursuosiksi hevosta 

numero 9, eli Breedlovea (kuka näitä nimiä 
keksii?). Sen pitäisi olla kuulemma ”räävit-
tömässä iskussa”. No kohtahan se nähdään. 
Euro ineen!

Ja mitäs ihmettä! Breedlove todella vie 
tämän lähdön. Ka-Ching kuuluu Kouvolaan 
asti, kun rahaa tulee jälleen. Alan suunni-
tella oman ravurin ostamista. Tämähän on 
huikean helppoa!  Voitolla ollaan tällä erää 
6,5 euroa.

Sitten vedonlyöjän urani viimeiseen läh-
töön, eli 7. Sinne oraakkelimaisella tark-
kuudella tähän asti operoinut Iltasanomat 
suosittaa numeroa 3, eli El Catwalk. Siinä 
pitäisi olla varma voittaja, hakee jo kah-
deksatta perättäistä voittoa. Voitolle tästä 
jäädään joka tapauksessa. Paineita ei ole. 
Euro vaan ineen. Tätä masiinaa ei pysäytä 
enää mikään. El Catwalk johtaa melkein 
koko matkan ja raha tulee rahan luo.

Kaikenkaikkiaan kolme lähtöä tuotti voittoa 
5,10 euroa viiden euron sijoituksella. Rahat 
siis tuplaantuivat, eikä mitään tarvinut 
itse tehdä. Ottakaa opintolainaa ja ostakaa 
Ilta-Sanomia. Kukka suosittelee.

Parempi pyy pivossa
 kuin kyy housuissa.



Herätyskellon ripustaminen kattoon
 voi olla huono idea.

Ravimenestyksestä innostuneena Kukan 
toimitus päätti myös kokeilla kansantanhuja. 
Kansantanhut ovat muuten väärä nimi, koska 
tanhu itsessäänkin tarkoittaa kansantanssia. 
Siispä kansantanhut ovat oikeastaan kansan-
kansantansseja. Tämä on ehdottomasti kiin-
nostavin niitä koskeva fakta.

Tanssiksi valitsimme sottiisin ja jenkan, ja 
oppimistavaksi valitsimme videon. Valitet-
tavasti videokaan ei ollut mediana tarpeeksi 
yksiselitteinen. Riitelimme parini kanssa noin 
kymmenen minuuttia siitä, meneekö sottiisiin 
miehen askeleet (nainen päinvastoin) vasen 
eteen, oikea tasoihin, vasen eteen, oikea eteen 
vai vasen eteen, oikea tasoihin, vasen eteen, 
oikea tasoihin. Lopulta parini kuitenkin suostui 
hyväksymään, että se oikea menee eteen. Siir-
ryimme tanssimaan.

Kappaleeksi valitsimme Lapin jenkan Tapio 
Rautavaaran esittämänä. Se oli sopivan hidas 
aloittelijoiden tanssi. Astelimme nurmikentällä 
edestakas noin viisi minuuttia. Sitten tote-
simme, ettei tämä taida tästä enää miksikään 
muuttua ja lopetimme.

Loppujen lopuksi oli ihan hauskaa, mutta kyllä 
tämä vitsi tuli nähdyksi aika nopeasti. Kukka 
suosittelee kokeilemaan, mutta suuremman 
innostuksen iskiessä tutkaile sieluasi vakavasti.

Kansantanhut

{
Riitelimme
parini kanssa
noin kymmenen
minuuttia
}



Tikapuita pitkin taivaaseen -
jos tikapuut ovat tarpeeksi pitkät



Kun opiskelet HY:llä -
muista hakea myös JOO-oikeutta.

HV jaksoi painaa, silmät eivät punertaneet, 
eikä krapula ollut tunnettu sana. TNT jaksoi 
ja voi hyvin, kuten harakka, eikä kukaan 
kyseenalaistanut tätä sijaintia. Tomi, Nico 
ja Tedi pitivät huolen phuksien hyvinvoin-
nista, sillä kukaan muu ei voinut ymmärtää 
janoisten sankareiden tarpeita paremmin 
kuin nämä kolme. Jokainen hieman erilai-
nen, ja yhdessä aivan mieletön kombo. Ne 
kaikki, jotka eivät tätä hienoutta ole pääs-
seet kokemaan, ovat menettäneet palan 
Athenen fantastista historiaa. Seuraava 
viisaus on omistettu jokaiselle ’14 phuksil-
le: Tutustukaa näihin kolmeen veijariin. 
He ovat erittäin olennainen pala Athenen 
historiaa. He ovat uskomattoman hienoja 
miehiä – sitä ei voi kokematta ymmärtää. 
Jos ette tunne heitä, tutustukaa. He ovat 
pala Athenen legendaa. Ja niin on todella 
moni muukin asia.
 
Tämä teksti ei ole tarkoitettu phabuille. 
Anteeksi siitä. Tämä on suunnattu juuri ja 
tasan uusille phukseille. Pitäkää hauskaa, 
vetäkää perseet, tutustukaa kulttuuriin, 
tutustukaa itseenne, tutustukaa tuleviin 
parhaisiin kavereihinne, nauttikaa elämäs-
tä. Elämänne paras aika on menossa juuri 
ja tasan nyt. Tätä lukiessanne olette ehkä 
saaneet jo otteen siitä, ja ymmärtäneet mitä 
on kuuluvuus johonkin. Miettikää tätä asiaa 
tarkasti. Miettikää missä olette. Miettikää 
mistä pidätte. Miettikää mitä haluatte teh-
dä. Mikä on tärkeää elämässä?
Moni ei ajoissa ehdi ajatella, mitä oikeasti 
elämässä pitää tärkeänä.
 

Tästä alustuksesta pääsemmekin näppärästi 
seuraavaan asiaan, josta toivottavasti seuraa 

Kun minä olin fuksi…

seuraavaa. Tutustukaa phabuihin. Tutustu-
kaa muihin ihmisiin. Varsinkin niihin, joita 
ette vielä tunne. Mitä enemmän ihmisiä 
tuntee, sitä hauskempaa on. Se on ainakin 
oma elämänfilosofiani, ja voin suositella sitä 
lämpimästi kaikille. Otaniemi on täynnä 
mitä hienoimpia ihmisiä, mutta se ei jää 
pelkästään siihen. Ei Otaniemen, eikä koko 
maailman puolesta.
Opiskelijapiirit ovat täynnä aivan huikeaa 
porukkaa. Mainitsin ehkä jotain Otanie-
mestä… Se ei oikeasti jää siihen. Nauttikaa 
fuksivuodesta. Se tulee kulumaan nopeam-
min, kuin tässä vaiheessa ymmärtääkään. 
Jälkeenpäin miettii, mihin se phuksivuosi 
oikein katosi. Voin kertoa vastauksen sii-
hen. Se katoaa kaiken huikeuden keskelle, 
semmoiseen yhteishenkeen, mikä syntyy 
puuhastellessa asioita, joista ei välttämättä 
pidä, mutta tekee kuitenkin. Pitkiin iltoihin, 
loppumattomiin öihin, olemattomiin aa-
muihin. Myöskin hillitömään hauskuuteen, 
muistottomiin bileisiin… Mitä näitä nyt on.

Osa tästä tuntuu mahdollisesti täysin pas-
kalta nyt, mutta myöhemmin sitä oppii ar-
vostamaan. Siihen on muutama syy: Kaiken 
antaminen, yhteinen “kärsimys”, yhdessä 
oppiminen ja kehittyminen, lopputuloksen 
saavuttaminen, mieletön yhteishenki. Ystä-
vät ovat loppujen lopuksi se syy, miksi elä-
mää jaksaa, ja miksi mitäkin tekee. Maallisia 
herkkuja voi olla niin paljon kuin voi vain 
keksiä, mutta jos ei ole ketään, jonka kanssa 
ne voi jakaa, ei niillä ole arvoa. Ystävät ovat 
siis tärkein osa elämää, eikä uusia ystäviä 
pidä väheksyä. Et ehkä tiedäkään, kuka uusi 
ystäväsi on. Muista se, kun tapaat seuraavan 
kerran tuntemattoman hiippailijan. Älä tuo-
mitse humalaa, vaan yritä nähdä sen läpi. 



Aika lentää siivillä -
 helikopteri lentää propellilla.

Tonnikalasaaliit Tyynellä 
Valtamerellä/vuosi*

* http://w
w

w.w
cpfc.int/doc/yearbook-catch-estim

ates-2012-m
s-excel-fi les

Kuka siellä takana oikein on? Selväpäisetkin 
hyväksytään – totta kai!
 
Edellinen kappale käsittelee hyvin pitkälti 
ihmisten tuntemisen hienoutta. En ajatellut 
poiketa siitä mitenkään tässäkään kappa-
leessa. Tauko ajatuksessa on huomattavasti 
pidempi kuin mitä näiden kappaleiden välissä 
havaitsee. Tutkikaa hetki itseänne ja yrittäkää 
vajota sisimpäänne. Itsensä tutkiminen antaa 
enemmän kuin uskoisikaan. Yrittäkää ajatella 
elämää muiden kautta. Ajatelkaa, mitä elämä 
olisi yksin. Jos maailmassa ei olisi ketään 
muita kuin juuri sinä. Mitä silloin haluaisit? 
Mikä se olisi? Tai mitä se olisi? Uskaltaisin 
väittää, että se olisi joku muu. Joku, jonka 
kanssa jutella ja vaihtaa ajatuksia. Yksin elä-
mää ei jaksa. Ei yritetä valehdella sen suhteen. 
Muuan minua viisaampi ihminen sanoi, että 
elämään tarvitsee jonkun jota rakastaa, jotain 
mitä tavoitella ja jotain mistä nauttii. Tätä 
fi losofi aa yritän itse toteuttaa, ja toivon, että 
jokainen muukin toteuttaisi. Paremmin en 
itse osaa asiaa muotoilla.

Ihmisten kanssa elämä on hauskaa. Ystävät 
ovat ikuisia. Ystävyys kestää, sanoi HS:n netti-
sivut mitä tahansa. Nauttikaa elämästä. Miet-
tikää mitä haluatte, mistä nautitte. Kukaan ei 
voi varmasti tietää, mikä on se oikea valinta. 
Siitä ei kannata eikä pidäkään stressata. Teh-
kää sitä, mikä tuntuu hyvältä. Se on yleensä se 
paras valinta. Nauttikaa elämästä. Nauttikaa 
fuksivuodesta. Eläkää elämäänne!

- Nimimerkki Pete



Jos etsit onneasi -
kato vittu Googlesta.

Metsästäjiä ei ole helppo 
lähestyä. He kamppailevat 
jatkuvasti henkiinjäämi-
sestä armottoman luonnon 
armoilla ja ovat luonnostaan 
epäluuloisia. Vain viettämäl-
lä aikaa heidän parissaan 
saavutimme viimein met-
sästäjien luottamuksen, ja 
sen jälkeen he ottivat meidät 
mukaan metsälle.

Metsästäjä
Rengon
korvessa

Jos sitä ei nyt vielä ole 
väännetty lukijalle rata-
kiskosta, niin tämä lehti 
tehtiin tosiaan ns. skutsis-
sa. Kun metsässä ollaan, 
ruoka hankitaan metsästä. 
Kävimme tapaamassa paria 
heeboa paikallisesta met-
sästysskenestä.



Kel onni on,
se päästäköön Onnin vapaaksi tai tulee syyte, saatana

Metsästäjät liukuvat äänet-
tömästi renkolaisen metsän 
runsaan aluskasvuston 
halki. Mistään ei kuulu ääniä, 
ainakaan toimittajan kau-
punkielämän turruttamalle 
aististolle. Mitä metsästäjä 
havaitsee, on meille täysi 
mysteeri. He lukevat tätä 
maastoa kuin avointa kirjaa.



Vanha metsästäjäkikka: 
keihään terä tehdään vieläkin 
tappavammaksi hieromalla 
sitä myrkkysieneen. En to-
della haluaisi joutua metsäs-
täjän huonommalle puolelle!

Vieläkään ei mitään jälkeä 
saaliista. Metsästäjä alkaa 
turhautua ja keihäskättä 
alkaa kuumottaa.



Viimein havainto 
saalliista! Haaska on ka-
luttu loppuun, mutta se 
on kuitenkin melko tuore. 
Tässä metsässä liikkuu kuin 
liikkuukin riistaa.

Metsästäjä tutkii haaskaa 
kaikilla aisteillaan. Hän ym-
märtää siitä jotain syvällistä, 
mihin meillä tavallisilla 
ihmisillä ei ole avaimia.



Tunnelma alkaa jännittyä. 
Saalis on lähellä.

And the hunt is on! Saallis 
on havaittu, metsästäjä syök-
syy sen perään ja valmistau-
tuu tappavaan iskuun kei-
häällään. Se lähtee terävään 
ja tarkkaan lentoon...



... ja saalis on kaadettu. 
Metsästäjä näyttää ylpeänä 
uhriaan.





Luonnossa ei ole varaa nuu-
kailla. Metsästäjä syö saaliin-
sa tuoreeltaan ja elää vielä 
huomiseen!



Tuntia ennen tenttiä 
ei kannata nauttia jaloviinaa.

TicTac
Kun laite on toiminnassa, se pitää hiljaista 
käyntiääntä, ilmoittaen sekunnin välein 
olevansa käynnissä. Jos akussa ei ole virtaa, 
ei myöskään käyntiääntä kuulu. Sovelluksel-
la käyttäjä saa multisensorista tilannetietoa 
laitteesta.

WarmTouch
Paleltaako - Tarvitsetko lämpimän otteen? 
Sovellus liittää laitteen botnettiin kräk-
keriyhteisön käyttöön, ja syntyvä lämpö 
lämmittää mukavasti käyttäjän kättä. 

RemoteCTOS
Yhdistää laitteen kaikkeen ympäroivään 
teknologiaan. Voit nostaa tolppia ja sulkea 
vesihanoja vain muutamalla kymmenellä 
täppäyksellä.

iFarmer
Puimurin ohjaus etänä pelkillä kosketuse-
leillä ei ole ikinä ollut helpompaa. 

MiniMaps 
Hyvästi isot kartat! Saimme puristettua 
kaikki kartat muutaman sentin kokoon. 

Lazerz
Ampuu lasersäteitä ranteesta. Maksullinen 
versio ampuu myös seittiä.

WheatPrices
Viljan tuottajahintoja seuraamalla olet en-
tistä hipsterimpi.

Dawn
Tämä hyödyllinen applikaatio kertoo onko 
aurinko jo noussut. Voit myös jakaa tämän 
tiedon sosiaaliseen mediaan.

AngerManagement
Sovellus tarkkailee sykettäsi ja ilmoittaa jos 
olet ylittänyt letkeän olotilan ja kehoittaa 
rauhoittumaan.

StatusS
Seuraa kalenteriasi ja kun olet kokouksissa, 
päästää satunnaisia ilmoitusääniä. Tällöin 
kukaan ei voi olla huomaamatta statussym-
boliasi.

CountDowner
Muuttaa päivän jatkuviksi deadlineiksi. 7:24 
heräämiseen, 0:23 bussiin, 0:03 luennolle, 
1:55 seuraavalle luennolle...

xiumi
Muuntaa luksuskellosi halvaksi Kiina-pla-
giaatksi, joka jätättää ja jonka säädöt eivät 
toimi. 

Netflix
Koska laajakuvaspektaakkelien katsominen 
ei koskaan ole ollut nautinnollisempaa.

Apple Watch : Kuumimmat Appsit



Jos haluaa rikastua,
 kannattaa omistaa pankkitili.

Laskussa

 Putin-juusto
Koska Renkossakin juustot tipahtelevat 
lattialle. #YOLO

 Fixi
Koska helposti kaikkialle pääseminen on 
yliarvostettua. #TraktoriForLife

 Java
Kahvilaatu on jo vanhentunut. #XML 

 Origami
Asioista ei tullut luvattuja. Pirun palveluiden 
arvolupaukset. 

 Cheek
Huipulta suunta on vain alaspäin.

 Viitenumero.

Putin-juusto

Origami
Nousussa

Ravit 
Syksyn pimenevissä illoissa aika ja rahat ku-
luvat rattoisasti Vermon raviradalla #toto75 
#BreedLove

Scalafi tness
Kuntoilu ja Tallinnan matkat yhdistettynä.

Semanttinen web
#JoVuodesta1992

Lehmähatut
Toimitus tykkää. Lämmittää korvia. 
#TalviTulee

Maskotit
Boris syntyi feniksinä.

#SnapShot-näyttely
Sillä on aika taas olla kulturelli ja sensuelli. 
#LiveALittle

Co-creation
Koska fasilitointi on niin so last season. 

#SnapShot-näyttely

Fixi

Java

Cheek

Kvartaalin nousijat & laskijat

Viitenumero



Jos menet soitellen sotaan
tuo soitin mukanasi.

Jo viikkoja ennen Kukkaviikonloppua 
olimme sen päättäneet: käymme sienes-
sä. Edeltävän viikon sadekuurot lupasivat 
hyvää sienisadon puolesta, ja mitä aurinkoi-
sin sää loi sienireissulle mitä mainioimmat 
edellytykset.

Mutta mikä kauhea järkytys meitä kohta-
sikaan. Metsää oli perkele hoidettu, metsä-
perkele. Kun olimme päässeet ensiksi toisel 
puolel jokkee, meitä kohtasi lävitsepääsemä-
tön, vastenmielinen havuryteikkö. Ja sieniä 
kaikkialla. Mutta mitä sieniä! Tuhottomasti 
kärpässieniä. Joka sorttia. Seassa ahnaiden 
matojen popsimia ja pilaamia herkkutatteja. 
Ja usko tai älä, metsässä haisi. Pilaantuneita 
tatteja, homehtuneita rouskuja, mätäneviä 
kärpässieniä. Olin kuvitellut, että keskellä 
idyllistä Suomen luontoa ei tarvitsisi törmä-
tä samaan ilmiöön, jonka kohtaan opiskeli-
jaboksini jääkaapissa joka päivä.

Metrit tuntuivat kilometreiltä, kun tar-
voimme keskenkasvuisessa korvessa metrin 
välein kasvavien havupuiden oksia ja risuja 
väistellen. Tuntikausilta tuntuneen vael-
luksen jälkeen näimme edessämme valoa. 
Aukea! Eikä mikä tahansa aukea, vaan 
huolella myllätty hakkuuaukea. Mutta mitä 
sieniä sinä sieltä oikein etsisit? Jos olisi ollut 
kevät, hakkuuaukean sivusto olisi ollut kor-
vasienien värittämä. Mutta syksyllä on turha 
etsiä mitään, ja oli tyydyttävä kelosta keloon 
lennähtelevän palokärjen seuraamiseen. 
Tosin annamme tunnustuksemme sille 
huolelliselle metsänhoidolle, jonka ansiosta 
meidän kaikkien rakastamat kovakuoriai-
set pääsevät rauhassa muhinoimaan hiljaa 
kelottuvien mäntyjen kuorten alla.

Ymmärrettyämme surkean tilanteemme, 
päätimme siirtyä nauttimaan käsillä olevista 
pienistä iloista parhaan kykymme mukaan. 
Pissasimme kiveltä, otimme taidekuvia, läh-
dimme kohti kotia… Ihan oikeasti, mitään 
ei tapahtunut. Paska reissu. Jos menette 
sieneen, ottakaa nyt edes selvää mihin me-
nette. Sukka kuosittelee.

Kukka sienessä

{
Metsässä 
haisi.
}



Joka kuuseen kurkottaa -
 sen kannattaisi tulla pois metsästä.

HIPSTERSTYLE

// Ulkonäkö. Ironiset viikset. Ylin nappi. Värikkäät housut. Paksusan-
kaiset silmälasit. Rusetit. 

// Työ. Mainostoimisto. Startupit. Teknologia. Applikaatiot. Graafinen 
suunnittelu.

// Ruoka. Vegaani. Kahvihifistely. Brunssit. Pienpanimo-oluet. Ambroni-
te.

// Asuminen. Kallio. Yksiö. Parvi. Yrttien kasvattaminen.

// Harrastus. Fiksit. Vinyylit. Fonteista välittäminen. Paska musiikki.

HIPSTEDUCATION

// Elokuvakerronta. Estetiikka. Sodat. Helkkuri.

// Valokuvaus. Järkkäri. Kuvallinen ilmaisu. Värifiltteri. Selfie.

// Muotoilu. Keramiikka. Uuni. Väsymys. Kritiikki. Itku.

// Poliittinen historia. Tiedostava kansalainen. Paatos. Vasemmisto-
liitto. 

// XML-kuvauskielten perusteet. Semanttinen web. Ipana. Ironisesti.

// Puujalostustekniikka. Sellu. Prosessitekniikka. Oulu.

Mlkshk before they sold out mixtape, pickled occupy VHS flexitarian meg-
gings authentic High Life Marfa sustainable. Mustache twee cray Godard 
try-hard Kickstarter. Quinoa typewriter Truffaut, pop-up Bushwick umami 
90’s wolf meh fanny pack. 

Direct trade keffiyeh salvia gastropub, fap butcher tofu hella shabby 
chic. Organic Tumblr leggings, polaroid Cosby sweater mumblecore mlk-
shk Tonx gentrify pickled Banksy skateboard Shoreditch. Viral Portland 
chia, art party hashtag biodiesel YOLO locavore distillery letterpress 
squid Intelligentsia High Life chillwave vinyl. Kale chips lomo mix-
tape, asymmetrical selvage deep v chia VHS four loko butcher art party 
tousled ennui 3 wolf moon.

hipsum.co

{ PlcHldr }



Ei makiaa mahan täydestä -
 väliin arsenikkia

Kukka analysoi:
seksinhakuilmoitus

Kukka kokeili numerossa 4/2013 
seksinhakuilmoituksen tekemis-
tä. Kuvitteellinen UjoTyttö95 sai 
paljon yhteydenottoja, joten Ku-
kan toimitus päätti analysoida 
niiden sisällön.

UjoTyttö95 on vastaanottanut 
510 viestiä. 

Vastaajien keski-ikä on 35 
vuotta, keskipituus 178,6 
senttimetriä, keskipaino 
83,1 kilogrammaa. 

9 % vastaajista ilmoitti 
viestissään peniksensä pi-
tuuden. Näiden henkilöi-
den peniksen keskipituus 
on 19,1 senttimetriä. 

Lisäksi 8 % vastaajista 
liitti viestiinsä omaku-
van.

Keskimääräinen viestin 
pituus on 98,1 sanaa. 

Pisin vastaanotet-
tu viesti on 1216 
sanaa.

Lisäksi 
Kukan 
data-ana-
lyysitiimi 
loi viestien 
sisällöstä 
oheisen
sanapilven.

“Olen amk koulutettu ja töissä 
käyvä.”

***

“tällaista sulle tekisin, kso-
ka nuori nainen kiinnostaa, 
tietenkin, koska naisen no-
yryyttäminen ja kaikki leikki 
on minulle hyvin suuresti 
mieleen, tai eihän se pelkkä 
leikkiä ole, koska se on totista 
totta, olen hyvin sadistinen 
mies.”

***

“Olen akat. herrasmies, 
luonteeltani aistikas, itsevar-
ma, villi, mukava ja helposti 
innostuva. Minua luonnehti-
si kujeileva,mukava, luotet-
tava, intohimoinen, pilke 
silmäkulmassa matkaavasta 
miehestä, joka osaa pitää 

hauskaa ja kunnioittaa 
toisia ihmisiä. :)”

***
“Luvuilla olen 

29, 180 / 80, 
18/5.”

***

Viesteissä sanottua 
(sic)



Rengossa? 
- Juu

“Minulla on Kartanonkoskella mukava kak-
sio saunalla ja parvekkeella, sekä oma auto.“

***

“joo oon 28 vuotias, mut en todellakaan oo 
vanha :D mua luullaan aina 19-21 vuotiaaks, 
eli oon aika “lapsenmielinenkin” :)”

***

“Olen eronnut 85 ja siitä liitosta on kaksi 
tytärtä ja toisella tyttäristä pari tyttöä 2-4 
vuotiaat ja kiinalaisen miehen kanssa ja 2 
poikaa eli moninkertainen pappahan minä 
olen!”

***

“Määrittelen itseni myös materialistiseksi 
hedonistiksi ja se tekee välillä itseni ailah-
televaiseksi vaikka harvoin suutunkaan 
kunnolla jos suunnitelmani menee myttyyn 
kuitenkin sen näytän aika selvästi jos suun-
nirtelmat menevät mökään.”

***

“Ensinnäkin olen tervejärkinen molemmista 
päistä.”

***

“En tiedä, etsitkö kaiken nähnyttä panohe-
vosta vai ihan vaan normaalia penttiä.”

***

“En ole myöskään mikään Holmesin John 
mikä on varmaankin hyvä asia kun olet 
neitsyt, mutta kuitenkin normaalikokoinen 
myös sieltä. “

***

“Päätyökseni olen Torniossa terästehtaalla, 
kuten nytkin yövuorossa.”

***

“Teen sinusta naisen... TYYTYVÄISEN JA 
TYYDYTETYN NAISEN!”

***

“* Kaikista perversioista kummallisin on 
siveys *”

***

“Naaras.
Internetin Ihmemaan lukemattomien 
ilmoitusten joukosta halusin valita nimen-
omaan Sinut. Vaikuttaa siltä, että sinussa 
on oikeaa Asennetta ja sitä paitsi ujoutesi on 
seksikästä.”

***

“Useimpia uroksia kiinnostaa ulkonäkösi. 
Minä en ole siinä mielessä poikkeus, mut-
ta vaikka taskuvenuksista pidänkin, olen 
äärimmäisen kiinnostunut ajatuksistasi. 
Tärkein eroottinen elimesi kun on aivot.”

***

“Sinut noudetaan autolla allasbileisiin, jois-
sa on yleisurheiluseuran kavereitani paikal-
la, ilman muita akkoja.”

***

“moro oon ojakkalas asuva panomieheks ku-
tuttu poika mutta käyn aika paljon espoon 
suunnilla! mul on semmone rantee paksune 
kolmas jalka pituuttaki on niinku ron jere-
myllä ;O”

***



Hi 
This is Jonathan from Spotify

Suuri
Traktorivertailu

John Deere 6400 vs. Ford 5601



• Traktorissa on usein neljä ren-
gasta.

• Isot takarenkaat luovat katu-uskot-
tavuutta.

• Lisärenkailla voi estää turhat ohi-
tusyritykset.

• Traktorit voivat olla joko sinisiä tai 
vihreitä.

• Peilien sijoittelu mahdollistaa 
upeat selfiet.

• Kuski on korkealla ja kopista on 
hyvä näkyvyys.

• Todellinen nuorisopirssi, kortin 
saa lähes 10-vuotiaana. 

• Hyvät uramahdollisuudet.
• Päivitys voi edetä isompiin. 
• Renkaat monikäyttöiset.
• Perään ja keulaan voi kiinnittää 

moninaisia lisäosia.
• Respektiä jokaiselta ikäpolvelta.

Vertailimme kahta ainutlaatuista kulku-
peliä. Jako traktorien välillä muodostuu 
industriaalin designin ja hedonistisen kes-
kiluokkaisuuden välille.

Näistä selkeästi ketterämpi on Ford ja sillä 
on kätevämpi tehdä taskuparkki kuin John 
Deerellä. Jyystöaura John Deeren perässä ja 
etukuormain laajoine ulokkeineen vaikuttaa 
kriittisesti John Deeren käsiteltävyyteen 
kaupunkiympäristössä. Perhekokoisessa 
John Deeressä on kuitenkin omat etunsa. 
Ajotuntuma tiellä ja sen sivussa on hieman 
Fordia vakaampi, ja varsinkin rotvalleja 
ylittäessä ero korostuu. 

Fordin kotoisa maijan sininen yhdistyy mu-
odikkaaseen murrettuun valkoiseen, jossa 
yksilöllinen ruoste viimeistelee sporttisen 
designin. Fordin äänidesign on viritetty tu-
ottamaan traktoristille Porsheen ja Ferrariin 
verrattavissa olevia ajonautintotiloja. Fordin 

RAKTORI

Pistorius on vapaalla jalalla -
 vai jalat vapaalla?



Arpa on
satunnaisgeneroitu

{
Vaikutelma John 
Deeren moninaisesta 
säätövipuvalikosta 
oli päällekäyvä.
}



Ihminen on ihmiselle
ihminen

äänimaisema on kokonainen verrattuna John 
Deeren väkisin hiljennettyyn moottoriin. 

John Deeren vihreä ulkokuori on yhtä luonnon 
kanssa. Siitä on muodostunut jo osa suoma-
laista idyllistä peltomaisemaa. Rauhallinen 
kaksipaikkainen ohjaamo äänentoistolaitteis-
tolla miellyttää varmasti traktoristia tai trak-
toristeja. Rähmäkourakin osuu tämän vehkeen 
rattiin, sillä Fordiin verrattuna John Deeren 
kriittiseen käyttöliittymäkomponenttiin on 
jätetty enemmän tilaa. 

Vaikutelma John Deeren moninaisesta säätövi-
puvalikosta oli päällekäyvä. Ensisilmäyksellä 
feature bloat vaikutti olevan suuri ongelma, 
mutta lopulta insinöörin mieli lämpeni asi-
oiden eksaktille säädettävyydelle. Esimerkiksi 
nopeutta säädettiin neliportaisesti vivul-
la jokaiselle vaihteelle A:sta F:ään. Erästä 
kyytilästä viehätti takaikkunan avausmah-
dollisuus lievän kuolemanpelon saattelemana, 
etenkin kun takaikkuna oli aluksi auki hänen 
tietämättään.

Fordin vaihteet testasivat kuljettajan tahtotilaa, 
ja kytkintuntumakin oli John Deereä jähmeäm-
pi. Ratin antama kuva ajopinnan tekstuurista 
oli kummassakin ajokissa kevyt verrattuna 
mihin tahansa henkilöautoon. Näihin petoi-
hin voi tankata pokkana verotonta polttoöljyä, 
joten ne ovat myös kukkarolle ystävällisiä tun-
temattomaksi jääneestä kilometrikulutuksesta 
huolimatta. 

John Deere on juuri sitä miltä se kuulostaa - 
peltojen kesytetty villipeto. Ford on taas oiva 
esimerkki Marshal-avun kaikkivoipaisuudesta. 
Jokainen maajussi voi olla onnellinen kum-
mankin kopissa. Kaiken kaikkiaan sinisestä 
on hyvä aloittaa. Ford sopii hyvin liikkuvaan 
elämäntyyliin - opiskelijan budjetilla. Kun 
sitten tulee hetki syventää omaa uraansa, niin 
vihreä John Deere on oiva ratkaisu. 

{
Fordin vaihteet 
testasivat
kuljettajan 
tahtotilaa.
}



Vihatkoot 
kunhan juoksevat karkuun

Kanta-Hämeen järvien ja peltojen keskeltä 
löytyy uinahtanut kaupunki nimeltään Ren-
ko. Kukan tutkivan journalismin yksikkö 
lähti tutustumaan tähän Hämeenlinnan 
kuntaan vastikään (pakko)liitettyyn kirkon-
kylään. 
 
Rengon ydinkeskustassa peruspalvelut 
ovat taattuja. Keskustassa löytyy peräti 
kaksi pankkia, kirjasto, vanhainkoti, Sale 
sekä uusittu peruskoulu, joka saa Tupe-
nonkin pojat kalpenemaan. Suurkaupungin 
tapaan Rengosta löytyy kyltti osoittamaan 
etäisyyksiä muihin merkittäviin kaupunkei-
hin, kuten Janakkalaan. 
 
Kaunis kirkko ja koskimiljöö ovat kuin brit-
tiläisestä dekkarisarjasta - vain murha puut-
tuu. Tärkeimpiin nähtävyyksiin kuuluva 
Härkätie-museo on kulttuurihistoriallinen 
esinemuseo, joka sijaitsee keskiaikaisen 
Pyhän Jaakon kirkon vieressä. 
Naisvierailijoille Renko on erittäin vieraan-

varainen. Rempseästi askeltavat herras-
miehet tervehtivät iloisesti vastaantulevaa 
väkeä heittäen yläfemmoja. Lausahdus “Mä 
oon aika kadis” ei suinkaan viittaa Maan-
puolustuskorkeakouluun, vaan vuosien 
varrella kertyneihin ryppyihin ja jokaisen 
itseään kunnioittavan densan riittoisana 
pitämään kumottuun kulttuurilastiin. Fan-
tastinen paikka.

Tämä osaltaan selittänee myös Rengon 
vääristynyttä väestönjakaumaa. Kauniina 
lauantaina emme olleet ainoita asiakkaita 
maailmanlopun baarissa emmekä Kan-
ta-Hämeen ainoassa kebabilassa. Samat 
asiakkaat täyttivät myös metropolin 
keskusraitin, missä nopeimmat etenivät 
ripeää ristiaskelta toisten pitäessä pystyssä 
jo kuntaliitoksille uhrattua kaupungintaloa. 
Jälkimmäistä voisi myös pitää eräänlaisena 
pitkälle vietynä puunhalaamisena - oven-
tukeminen hyvässä seurassa on niin tätä 
päivää.

Kukka maakuntamatkailee:
Idyllinen Renko



Ravintolat

Tässä Shangri-Lata muistuttavassa kau-
pungissa kenelläkään ei tosiaankaan ole 
kiirettä, etenkään ravintoloissa. Kukan 
toimitus testasi kaupungin kaksi kulinaaris-
ta helmeä, jotka ovat strategisesti erikois-
tuneet eri gastronomisiin suuntauksiin.

Rengon Pizzeria & Kebabissa on laaja va-
likoima erilaisia pizzoja ja kebabeja, ja jopa 
Marie-keksejä on saatavilla. Korkeimman 
A-oikeudet löytyvät luonnollisesti, mutta 
liikkuvuus tavaralla on yllättäen suoraan 
verrannollinen tiskin takana tapahtuvaan 
säpinään. Perheyrityksen liiketoimintam-
alli on vallan uushämäläinen, sillä kebabia 
ranskalaisilla sai odottaa vain 15 minuut-
tia. By all means, mihinkäs muuallekaan 
sitä täällä menisi. Voi vain ihailla, kuinka 
kiireetön ja leppoisa työkulttuuri ravintolas-
sa vallitsee.

Viimein keebabin saavuttua pääsimme 
kokeilemaan paikallista maustamista. Sitä 
ei muuten ollut. Kebab itsessään oli ihan 
hyvää, ja ainakaan vielä sen kummempia 
vatsavaivoja ei ole havaittavissa.

Cafe Bar Rengian yhteydessä on myös pu-
rilaispaikka XMeal Burger, todellinen maail-
manlopun ravintola. Palvelu oli leppoisan 
välitöntä, ja paikalla oli yksi jos toinenkin 
kanta-asiakas. Vierailupäivänä syysaurinko 
helli ulkosalla viihtyviä vakioasiakkaita, 
jotka nauttivat metropolin raitin maiseman 
lisäksi viileitä virvokkeita. Sisällä viihtyvät 
asiakkaat tulivat ihan ovelle asti terveh-
timaan: “Ei *** oshtin lisää viinaa vaikha 
edellinenkin on vielä juomatha”.
Hampurilaisaterian hinta-laatusuhde oli 
kohdillaan, kuten myös Alkon ylittävä te-
quila-valikoima. Kukan toimitus jää innolla 
odottamaan seuraavaa vierailua. Laajat 
viinavalikoimat, biljardipöytä sekä kara-
okemahdollisuus tekevät tästä koko Kan-
ta-Hämeen houkuttelevimman *SLURPS* 
illanviettopaikan!

Mies ampui vaimonsa
 kännykän haulikolla



Ollaksesi onnellinen sinun täytyy vain
 olla rikas, kaunis ja nuori, mitä et ole

Namutädin puuhanurkka

...tälläinen tuli.Tätä tarjotaan... Tässä ohjeet, kokeile itse! 

Loistavaa sitsipuuhaa :)

Koska juuri kukaan ei voi olla kyllästynyt 
vuoden myöhässä ilmestyviin making-of 
juttuihin, niin täältä sitä nyt tulee:

Kukkaviikonloppu 2013 vietettiin Kukan ret-
riitissä Hattulassa. Toimituksen saapuessa 
paikalle metsään oli juuri ilmestynyt erit-
täin hyvä sienisato, jota toimittajat sitten 
etsimään. Sieltähän niitä löytyi herkkutat-
teja ja kanttarelleja ja sen sellaisia. Toimitus 
sitten yhtenä henkilönä niitä perkaamaan ja 
säilömään. Gojimarjat ja maadoitus siivit-
tivät juttua. Lopulta koko toimitus peuhasi 
superfoodien virkistäminä koko seuraavan 
yön fitnesskissojen kanssa koska paleotoi-

mittajien testotasot on niin korkealla.
Lauantai alkoikin sitten pimpatulla vedellä 
ja pakurijauheella. Helvetti miten hyvää. 
Tässä vaiheessa kaikkien kehot olivat jo 
niin puhdistautuneita, että kiroittaminen 
voitiin aloittaa. Kaikki kirjoitettiin kynällä ja 
paperilla, koska sähkömagneettinen säteily 
olisi voinut sotkea herkät paleokehot. Lopul-
ta taittajat sitten yöllä myrkyttivät itseään 
ja tekivät sen digitaaliseksi. Mokomatkin 
sheeplet.

Sunnuntaina kaikki oli valmista, mutta 
toimitus jäi vielä maadoittelemaan retriit-
tiinsä. Ja joogaamaan.

Kukkaviikonloppu 2013

1. breed love, 2. sieni, 3. rengia, 4. traktori, 5. koski, 6. origami, 7. tanhu
kuva-arvoitusristikon oikea rivi:



Tuhat kärpästä ei voi olla väärässä -
 Kukka on hyvä lehti

1.
2. 3.

4.

5.
6.

7.




