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Pääkirjoitus
Ilmasto on yksi aikamme tärkeimmistä puheenaiheista. Samaan aikaan kun maailmanlaajuisesti 
marssittiin ilmaston puolesta (27.9.2019), Kukan toimitus aloitti oman ilmastomarssinsa ja vetäy-
tyi Padasjoen rannalle kirjoittamaan Ilmasto-Kukkaa.

Viikonlopun maailmanlaajuisten ilmastotempauksien innoittamana Kukan toimitus teki 
viikonlopun aikana useita ilmastotekoja. Olohuoneen valoja ei käytetty, kaikki ylijäämämakaroni 
kompostoitiin ja Padmunpellon moottoriurheilupäiville ei osallistuttu.

Lisäksi tällä kertaa Kukka painettiin paperille, joka näyttää ekologiselta. Hienoa!

Viikonlopun aikana pohdimme yhdessä ympäristöasioita, ilmastonmuutosta, yhteiskuntaa, sitä 
ettei hallitus tee mitään, omia elämäntapojamme, kaksinaismoralismia, maailmanloppua jne. 
Vaikutti siltä, ettei tästä aiheesta saa millään valoisaa ja hauskaa lehteä.

Kaikesta huolimatta Ilmasto-Kukasta tuli Kukan historian yksi paksuimmista julkaisuista.

Hauskimmasta päästä on juttu ilmastonmuutoksen positiivisista vaikutuksista (s.38). Erityis-
haastattelu karhukaisista (s. 13), maailmanlopun ainoista selviytyjistä piristää päivää kummasti. 
Todella hauska on myös poliittisesti latautunut haista-vittu-kolumni (s. 30).

Toimituksen huumorintajusta huolimatta lehteen ilmestyi myös asiallisia artikkeleita. Erityisre-
portterimme teki pyynnöstäni selvityksen viikonlopun ilmastomarsseista (s. 16). Kiinnostavaa 
luettavaa on myös se, miten hallitus reagoi kansalaisten kampanjointiin (s. 26).

Purkusession ilmastomielipideilmasto paneutuu kilta-
laisten asenteisiin ympäristöasioissa (s. 36). Artikkeli 
ekologisesta musiikista ehdottaa yllättäviä ympäristö-
tekoja (s. 22). Lehdestä löytyy myös erikoisreportaasi 
katupartio-liikkeen uudesta noususta (s. 39).

Kukka pysyy ajan hermoilla, kuten aina.

Päätoimittajanne,

Oliver Mulari
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Matkareportaasi
Kohti Padasjokea

10.27
Ensimmäinen riita. Jok-
seenkin harhaanjohtavilla 
reittineuvoilla Alexia onnistu-
taan saattamaan kotiovelle 
hakemaan kumisaappaitaan 
(sienimetsäoptio), vaikka 
kuski kyseenalaistaakin koko 
Jämeräntaipaleen olemas-
saolon. Kiristynyt tunnelma 
kulminoituu kuskin aggressii-
viseen ärähdykseen: ”Ilona, 
haluutko sä vittu kävellä?” 
Erimielisyyksiä tuottaa myös 
kysymys bussin väistämisvel-
vollisuudesta. Lopulta pääs-
tään kuitenkin lähes kaikkia 
tyydyttävään mielipiteeseen, 
että ”Alexia kyllä tietää vaikkei 
sil ees oo korttia.”
 
10.33
Citius, altius, fortius – bemmi-
kuski tuunatuilla vanteilla jää 
viivoissa Focusin varjoon.
 
10.42
Meilahdessa Otaniemen 
lukiolaiset hyppäävät peliin 
mukaan – ilmastomarssin 
innoittamina nämäkin nuoret 

Nyt, vaihda mantereiden tilalle 
Oliver ja Jaska.
Lisäksi vaihda meren paikalle 
T-talon miestenvessan vessa-
kopit erottava väliseinä. Tämä 
oli tilanne juuri ennen lähtöä 
KUKKAVIIKONLOPPUUN™.
 
10.14
”Miten ois reportaasi automat-
kasta Padasjoelle?” tuumii 
Jaakko.
”Joo”, Oliver kuittaa ja hörp-
pää kulauksen toimariaamu-
palan jälkeisestä mukistaan, 
samalla lisäten: ”En juonu just 
sitte omaa kusta”
”Ok”, Jaakko virkkoo.
 
10.20
Ford Focus starttaa pihas-
ta. Ah, mikä amerikkalaisen 
suunnittelun ja insinööritaidon 
helmi – just niinku Jessicakin.
 
10.24
Servinkujalla tapahtuu. Paikal-
linen varis vittuilee ja hyppää 
auton alle. Viime hetken väis-
töliikkeellä hämmästynyt kuski 
säästää tämän itsetuhoisen 
wannabe-korpin hengen.

ritarit ovat nousseet barrika-
deille.

10.52
Kuski piikittelee oivaltavasti 
kanssamatkustajiaan. ”Olit-
tekste tekemässä jo 10v-histo-
riikkiakin?” Takapenkki repeää 
katkeriin suosionosoituksiin.
 
11.10
Vantaa. Vituttaa jo nyt. Tien-
varressa kuolleita sudenraa-
toja.
 
11.16
Kuski jatkaa tässä-vaihees-
sa-vielä-kohtuullista piikitte-
lyään. ”Oliks toi avoauto?” 
kysyy takapenkki katollisesta 
autosta. ”Ei ku siin on katto.”

    iinkuin kaksi mannerta
        Joita meri erottaa
Katselemme toisiamme
Horisontin taa”

”N
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”Vantaa.
Vituttaa 

jo nyt.”
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11.47
Pissatauko Orimattilassa. 
”Orimattila on kuin Helsinki, 
muttei yhtä lit ja muutenkin 
aika spede” -Eino Leino
 
12.03
Dramaattinen muutos auto-
kokoonPanossa ja tunnel-
marakenteissa: Vili ja Jaakko 
vaihtavat paikkoja.
”Iha sama.” -Vili

12.32
Asikkala. Asfaltti yllättävän 
pehmeää – kuski kehrää 
tyytyväisyydestä. Vantaan 
traumat alkavat olla lopullises-
ti käsitelty.

11.25 
Leikkimielinen ”Mikä voimala” 
-visa. Nähty voimala paljastui 
lopulta biovoimalaitokseksi. 
Tunnelma kohoaa hieman, 
sillä kaikki ovat yhtä mieltä: 
ilmastonmuutos. Lisäksi 
radiossa soiva, vegaaninen 
(yhtäkään ihmistä ei käytetty 
biisin tuotannossa) edm-pas-
ka saa kaikkien jazzkädet 
heilumaan. Vantaan jättämät 
haavat alkavat kuroutua um-
peen.
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12.48
Ruokatauko Grilli Elvikses-
sä. Kuski kohdistaa tasaisen 
paskan vitsitarjontansa grillin 
ruokatarjontaan: ”Kelatkaa kui 
halpoi nää on, Helsingissä fir-
mat maksaa yhestä burgerista 
neljä tonnii kuussa.”

13.27
Erinomaisten, kantaaottavien 
ja ennen kaikkea ajankohtais-
ten Aktivisti-kasvisburgereiden 
jälkeen matka jatkuu. Kuski 
jatkaa jo täysin väsähtänyt-
tä killstriikkiään: ”Tollasten 
juttujen takia sua sanotaan 
vanhaksi.” Kuskin kunniaksi 
todettakoon, että seuraavaksi 
Ilona valitteleekin selkäkipu-
jaan.
 

13.51
Riitaisa tunnelma palaa. ”Vain 
elämää on ällöttävää viihdet-
tä.” ”Sä ajattelet sitä viihtee-
nä, joillekin se on terapiaa.” 
Vantaa alkaa taas kummitella 
mielessä.
 
13.57
Ajetaan huolella harhaan. 
Etupenkin navigaattori selvit-
tää: ”No sä et kysyny et mihi 
mennää!”
 
14.04
Ländätty. Päijänteen peilityyni 
järvi ja ympäristön ruskainen 
metsämaisema saavat mök-
keilijät pauloihinsa. Ihminen ja 
luonto – yhdessä. 

Nyt on pääl iha uskomaton keissi
Välil tuntuu et maapallol on suru feissi

Ihmiset heittää joka puolelle roskaa
Koht meil on jäljel vaan likasta loskaa

Meijän pitäis opetella kierrättää 
ja kroppaa ötökän syöntiin siedättään

Nyt loppu lennot kyl sä saat sun patonkiisi
Eks kuullu et Joroinen on Savon Pariisi

Tähän asti voinu vaan jääkarhutki chillaa
Nyt tajuu “ei hitto, mul on liikaa villaa”

Ne koittaa sopeutuu ku jäätikkö sulaa, 
Ja poliitikot pelkästään pyörittelee munaa

IlmaSTÖÖÖ
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Oi jäätiköt,
Niin karut ja jylhät

Takana ovat
loistonne päivät.

Miksei muut näe,
Kuinka paljon on pinnan alla

90% KUULEMMA
petos tuntuu valtavalta

Uutisista katson:
On muutoksenne peruuttamaton
Koska hyväntekeväisyysrahalla

Ostin uuden maton
Käyttää hiilivoimaa

Vuokra-asuntoni Saton

Lähenee ja lähenee
Mökin rantaviiva

Viranomaiset huutaa
On ohut teidän siima

Oodi jäätiköille

Tanskalainen venekansa
Karkuun pian soutaa
On liittomme Hansa

Meidät viikatemies noutaa
Gini martinini päälle

tippuu jääpala
Jäätiköt, jos sulatte

Olen pian kala

Silti,
Teen jätteen

Kun jää pussi teen
Silti jos jäätte
Juon jääteen

Vaikka maailma palaa
teitä unohda en

jäätiköt jylhät
teitä muistelen



9

Vetoomus:
Oodi jäätikölle

Oodi, Helsingin uusi keskuskirjasto Kan-
salaistorilla brändää itsensä koko kansan 
kohtaamispaikaksi ja olohuoneeksi. Se tarjoaa 
kaikki jäätiköiden asukkien kaipaamat palvelut 
aivan Helsingin keskustan kupeessa. Nero-
kasta.

Oodissa jokaisella kerroksella on oma funk-
tionsa. Lapset on huomioitu Oodin kaikissa 
kerroksissa. Kolmas kerros tarjoaa Oodin 
verkkosivujen mukaan “kirjataivaan”, ko-
kous- ja pelitiloja, kahvilan, 3D-tulostimen ja 
mahdollisuuden koko perheen leikkituokioon. 
Helsinkiläinen kuvailee käyntiään Oodissa 
seuraavasti: 

“Pahin on kolmas kerros. Muka kirjasto.
Valtava melu ja kaikille kaikkea sekasotku.
Miten upeaa olisi ollut, että kun Oodia kirjas-
toksi myös kutsutaan, ylin kerros olisi oikeasti 
pyhitetty kirjoille ja rauhalliselle lukemiselle.
Ei kiinnosta käydä enää.”

Kävi ilmi, että se mitä helsinkiläiset pääasias-
sa haluavat kirjastolta toimivia kirjastopalve-
luita. Ennen Oodin rakentamista Helsingissä 
oli jo 36 täysin toimivaa kirjastoa. Oodia 
haukutaankin jo avoimesti “vastenmieliseksi 

HopLopiksi”. Oodia on myös kritisoitu siitä, 
että rakennukseen mahtuu kirjoja vähemmän 
kuin Martti Ahtisaaren kesäasuntoon. Kirjoja 
on lähinnä kuuluisassa Oodin kolmannen 
kerroksen elämyspuistossa ja ne ovat täynnä 
pallomerestä erittynyttä tahmaa.
    
Tämän takia Oodi pitäisi lähettää jäätiköille. 
Se pitäisi purkaa pieniin osiin, kuljettaa rahtina 
esimerkiksi Grönlannin nykyisen kansalliskir-
jaston (kuvassa yllä) paikalle ja kasata uudes-
taan siellä missä se saisi mahdollisuuden olla 
tarpeellinen. Nuukissa sijaitseva Grönlannin 
keskuskirjasto on tällä hetkellä niin mitäänsa-
nomaton että suurin osa Grönlannin ympäri 
kulkevista risteilyaluksista eivät pysähdy maan 
pääkaupungissa ollenkaan. 

Jos Oodi vietäisiin Grönlantiin, se voisi olla 
jotain, mitä se ei kansalaistorilla koskaan 
tule olemaan - hyödyllinen ja suosittu, koko 
kansan kohtaamispaikka. Sen sijaan Nuukissa 
se voisi toimia täydellisesti kaikkien 16 583 
asukkaan olohuoneena. Oodi pitäisi ehdotto-
masti siirtää jäätiköille. 

Kansalaistorin jyrättyjä koripallokenttiä surraan 
edelleen.
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Padasjoki experience

Sivut kuitenkin mainostivat Padasjoen olevan täynnä tapahtumia. Ristiriitainen brändi hämmensi 
kukan toimittajia. Valehtelevatko Padasjoen sivut? Eikö Padasjoen tapahtumissa koe mitään? 
Millaisia nämä tapahtumat oikein ovat? Näihin kiperiin kysymyksiin haluttiin ehdottomasti vas-
tauksia!

Selvisi, että juuri samana päivänä Padasjoella oli kuin olikin tapahtuma käynnissä: Pad Mun pel-
topäivät! Sen kummempia miettimättä tai tapahtuman tarkoitusta tutkimatta, uteliaat reportterit 
Jessica Antigason ja Venla Väärällä-Asialla ottivat osoitteen ylös ja lähtivät kohti peltopäiviä.

Juuri kun tytöt alkoivat epäillä eksyneensä, erottivat he tien poskesta pienen kyltin “Pad Mun 
peltopäivät” ja katsahtivat toisiinsa voitonriemu silmissä! Padasjoki, tai yksi sen pelloista, oli 
kuten luvattu, täynnä ainakin tätä yhtä tapahtumaa tämän yhden lauantain ajan. 

Mökille saavuttuaan toimitus päätti selvittää, millaiseen paikkaan Qkkaviikonlop-
pu on tänä vuonna sijoittunut. Google-haun ensimmäinen osuma Padasjoesta 
tiivistää: “Experience nothing – Visit Padasjoki”. Otsikkoa klikkaamalla päätyy 
kunnan Internet-sivuille ja käy ilmi, että Padasjoen slogan on tosiaankin näin 
surkuhupaisa.
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Kyltin osoittamaan suuntaan ajaessaan toimittajat kuulivat yhä voimistuvaa pärinää ja tapahtu-
man luonne alkoi valjeta. Järkytys saavutti huippunsa, kun eteen avautui pelto, jonka kultaista 
pintaa turmelivat enduro- ja motocrosspyörät. Pad Mu olikin lyhenne Padasjoen MOOTTORIUR-
HEILIJOILLE. 

IlmastoQkan toimittajat olisivat mielummin olleet lähes missä tahansa muussa tapahtumassa 
kuin sellaisessa, joka näin härskisti kannustaa ilmaston saastuttamiseen.

Ilmaston lämpenemisen pystyi lähes tuntemaan, peltoon harsona lankeavan saasteen hais-
tamaan ja ympäröivän luonnon kärsivät huudot kuulemaan. Tyrmistuneet toimittajat päättivät 
kuitenkin sulautua joukkoon ja tutustua tapahtumaan. 
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Suuret saavutukset vaativat suuria 
uhrauksia. 

Itku kurkussa makkaraa popsien 
Jessica ja Venla hivuttautuivat 
ilmaston saastuttamisesta taukoa 
pitävien päristelijöiden joukkoon. 
Kävi ilmi, että tapahtuman järjestä-
minen oli vuosittainen perinne, jol-
loin tytöt alkoivat voida niin pahoin, 
että oli syytä poistua paikalta. 

Takaiskusta huolimatta kaksikko ei 
kuitenkaan ollut vielä valmis luo-
vuttamaan padasjokelaisten suh-
teen vaan jatkoivat paluumatkalla 
tukimuksia. Pian silmään osuikin 
yksi toimituksen mieltä eniten läm-
mittävistä paikoista: kierrätys- ja 
jätepiste! Toimittajien saapumista 
ei ilmeisesti oltu ennakoitu sillä pis-
te oli kiinni ja fasiliteetteja jouduttiin 
tilastoimaan aidan toiselta puolelta. 

Muita mainitsemisen arvoisia, kun-
nan ympäristöystävällisyyspisteitä 
nostattavia seikkoja olivat toinen 
kierrätyspiste sekä kulutuksen 
vähentämiseen rohkaiseva kirjojen 
vaihtotori. 

Reissun päätyttyä Padasjoen isku-
lause “Experience nothing” todet-
tiin vain hieman harhaanjohtavaksi 
ja valmisteltiin ehdotusta iskulau-
seen muuttamiseksi “Experience 
next to nothing.” 
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Ilmastonmuutoksen voittajat
Karhukainen, (Tardigrade, läpimitta 2 m), on ehkä maailman kestävin eläin. Karhukaisia 
on tavattu kuumista lähteistä, Himalajan huipuilta yli 6 000 metrin korkeudesta, ikijään alta 
ja valtameren pohjasta yli 4 000 metrin syvyydestä. Karhukaisen voi keittää alkoholissa, 
pakastaa absoluuttiseen nollapisteeseen tai syövyttää rikkihappoaltaassa, eikä se ole 
moksiskaan. Ilmastonmuutoksen uhatessa koko ihmiskuntaa ja maailman lähestyessä 
tuhoa, karhukaiset ovat yksiä ainoista eläimistä, jotka tulevat selviämään vääjäämättömästä 
maailmanlopusta.

Suurin osa karhukaisista on kasvissyöjiä, osa niistä on petoja. Niiden suuosat ovat 
veitsenterävät. Pelottavasta ulkomuodostaan huolimatta karhukaiset ovat vuosimiljardien 
varrella keränneet faneja ja ihailijoita, tuttavallisemmin Karhuguysia. Kukka sai syksyllä 
tilaisuuden haastatella Karhuguysten edustajaa, Mutsi Relanderia.

Mutsi Relander, mikä on ansainnut karhukaiselle paikan sydämessänne? 
“Se on niin söpö ja sillä on hyvä turnauskestävyys. Se on myös kiltti.”

Viime aikoina on ollut trendikästä hankkia oma karhukaislemmikki (viit. Tiedetuubi, 
Oma karhukainen on nyt kuuminta hottia). Onko sinulla omaa karhukaista? 
“On, mulla on niitä tosi paljon, ja ne ovat kaikki pihalla vapaana eivätkä mene karkuun.”

Silitätkö koskaan karhukaisiasi? 
“En, ettei niitä vain satu.”

Tiesitkö, että karhukaisia on käynyt kuussakin? 
“Kyllä! Se on ensimmäinen avaruudesta selvinnyt eläin.”

Jos olisit karhukainen, minne menisit? 
“Kääriytyisin mukavan pehmoisiin sammaleisiin ja nauttisin kuutamosta.”

Kuulostaa mukavalta. Kiitos haastattelusta. 
“Kiitos. Ottakaa rennosti kuin karhukaiset!”

Kuten kuuluisassa laulussa todetaan: 
“Napajäät sulaa, meikät joutuu pulaan. Mut vaikka kaikki häviää, karhukaiset selviää.”

Haastattelija: Nivel Teräskarhu, Kukka
Haastateltava: Mutsi Relander, Karhuguys



Moni pyrkii muuttamaan ruokavaliotaan ympäristöystävällisemmäksi. 
Ensimmäinen haaste ja keskeytysten syy moisissa pyrkimyksissä on usein 
tiedon puute. Miten laitan ympäristöystävällistä ruokaa? Miten tunnistan 
vegaanisen ruoka-aineen? 
Ilmastokukka jakaakin nyt suosikkilihankorvikkeensa arkiseen 
vegaaniruuanlaittoon, jotta jokainen meistä voi helposti ja vaivattomasti 
viedä ruokailutottumuksensa nextille levelille. 
Nappaa vinkit suosikkiresepteihisi!

Lihankorvikkeet

Jallu

“Meripihkankeltainen, kevyt, kuivahko, lämmin, 
kevyen konjakkimainen, hennon hunajainen”

Toimituksella oli hypoteesi jallun toimivuudes-
ta lihankorvikkeena. Toimitus ei testin jäljiltä 
valitettavasti enää muista, sopiko jallu lihankor-
vikkeeksi, mutta Oliverille jäi hyvä mieli.

Nälkälakko

“Lihaa ja perunaa ei ole sama juttu ilman lihaa.” 
- Jessica Mason, 2019

Muusta toimituksesta poiketen Jessica ei 
uskonut lihan korvaamiseen korviketuotteilla. 
Jessican mielestä korvaamisen sijasta parempi 
ratkaisu on aina pidättäytyminen. Muun toim-
ituksen syödessä perjantai-iltana meksikolai-
sia tofutortilloja, Jessica ryhtyi nälkälakkoon. 
Nälkälakko loppui kuitenkin saman illan aikana, 
sillä Jessicalle tuli nälkä.



Jalkasieniproteiini

“Sieniproteiini on keksintö, jonka patentti on vasta 
auennut, joten periaatteessa kuka tahansa voi val-
mistaa sitä.” - Yle Uutiset 2013

Jokaisen julkisen suihkutilan vakiotuote. Esiintyy 
erityisen runsaasti JMT:n solujen jaetuissa vessatilois-
sa. Nappaa mukaan lasta ja muutama muovipurkki ja 
nappaa herkut talteen! Jalkasieniproteiinin suurimmille 
ystäville suositellaan paljasjaloin vierailua jalkasienial-
ueella, jolloin viljelmästä voi napata pistokkaan jopa 
omaan kylpyhuoneeseen. Oikein viljeltyinä sieniprotei-
init voivat maistua samalta kuin naudan- tai kananliha.

Soijaproteiini

Suosittu erityisesti urheilijoiden keskuudessa. 
Mitä tiukempi treeni alla, sitä mehevämmät 
soijaproteiinit tarjolla. Jos haluat korvata lihan 
soijaproteiinilla, toimitus suosittelee vain oman 
soijan käyttämistä, sillä jonkun muun hien 
käyttäminen olisi vain iljettävää. Pyri treenates-
sa pukemaan vaatteet, jotka eivät ime hikeä 
itseensä. Näin hiki on helposti kerättävissä 
treenin loputtua. Parhaan lopputuloksen saat, 
jos pidät hien ihollasi pidemmän aikaa ennen 
keräämistä – näin se kerää itseensä vivahteik-
kaita aromeja.

Lihan korvake

Veeti-koiran suosikki lihan korvake oli siankorva. 
“Kaikkien aikojen tunnetuin koiranherkku. Ne 
sopivat kaikille koirille välipalaksi tai 
pureskelupuuhaksi. Koirat rakastavat niitä.”
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Ilmasto Marssissa
Tiedäthän sen. Kun esimies jotain käskee, niin silloinhan totellaan. Kun päätoimittajamme Lari 
Limu-Vero komensi minut tekemään selvitystä viikonlopun ilmastoMarsseista, olin hetken 
hämilläni. Nopealla googlettelulla kävi ilmi, että Mars on Maata hieman pienempi kiviplaneetta ja 
varsin kylmä sellainen. Wikipedia selventää: ”Kaasukehän ohuus johtuu Marsin pienestä paino-
voimasta. Mars on lisäksi niin kylmä, että sen kaasukehän hiilidioksidi tiivistyy siellä aika ajoin 
napalakkeihin.” Niinpä, tiedän: miten napa ja lakki liittyvät tähän? Nopealla googlettelulla selvisi, 
etteivät napa ja lakki liity tähän mitenkään, vaan napalakit ovat osin hiilidioksidijäästä koostuvia 
marsilaisia jäätiköitä.
 
Tiedän, mitä nyt ajattelet: miksei napalakkeja ole tuotu maan kamaralle hiilinieluiksi sitomaan 
hiilidioksidia? Pohdin heti samaa, mutta nopealla googlettelulla sain selville, että Marsiin ei ole 
tehty miehitettyä lentoa, eikä tämä ihan lähivuosinakaan ole täysin realistinen tavoite. Suurten 
jäätiköiden siirtäminen planeetalta toiselle tuntuu tätä faktaa peilaten maallikon silmistä hankalal-
ta. Olemme siis umpikujassa. Kysyttyäni päätoimittajalta jutun jatkoideoita, hän neuvoi ottamaan 
selvää vaikka Marssilla käyneistä ihmisistä - niitä on ilmeisesti tuhansia jo pelkästään Suomes-
sa. Tässä vaiheessa putosin lopullisesti kärryiltä: uskoako Google-hakupalveluun vai päätoi-
mittajaan? Päädyin kaikista ilmeisimpään ratkaisuun ja kysyin asiaa suoraan astronauttipalvelu 
NASA:lta.

Vastausta ei ole vielä kuulunut, mutta luotto ammattilaisiin on kova. 

Uskon, että Marsilla on vielä paljon annettavaa ilmastomme puolesta. Loppujen lopuksi, Mar-
sihan on naapuriplaneettamme ja kuten vanha sananlasku kuuluu: naapuriin on aina kyettävä 
luottamaan. Eikä olisi edes ensimmäinen kerta, kun Marsista on meille hyötyä – onhan sieltä 
myös kotoisin muuan herkullinen suklaapatukkakin.



Athenen puheenjohataja pelastaa maapallon 
SCI-projektikurssi kerrallaan

Tiedossahan se oli, Athenen puheenjohtaja on hieno ihminen. Kukalla ei ollut 
tästä epäilystäkään, mutta Kukkaviikonlopussa tuli se jälleen todistettua. Kukan 
toimitus ja vierailevat toimittajat saapuivat Padasjoen tiluksille ja pääsivät 
tutustumaan paikalliseen elämään. Illalla toimittajat pääsivät ansaittuun saunaan, 
jonka yhteydessä herra Vuorenmaan jalous jälleen paljastui. Toimittajat löysivät 
nimittäin puheenjohtajan SCI-projektikurssituotoksen saunan vesisaavista – eli 
pelastamasta maailmaa. Tuotehan oli alunperin suunniteltu nimenomaan veden 
kierrättämistä varten, ja sen oli tarkoitus mahdollistaa saman nesteen loputon 
uudelleenkäyttö. Maallikon silmin tämähän tarkoittaisi loputonta märkää!

Toimitus oli pitkin iltaa hämmentynyt siitä, minkä tutkinnon lopputyötä käsisuihku 
esitti. “Ville Vuorenmaan tohtorin väitöskirja”, sanoi yksi Kukka-lehden 
vakiotoimittajista. Toinen epäili sen olevan diplomityöhön liittyvä konstruktio. 
Lopulta tultiin jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, että kyseessä oli 
SCI-projektikurssi goes Biltema -editionin lopputuote, jota varten Villen 
tietotekniikkaa opiskelevat ryhmäläiset olivat jopa koodastelleet jonkinlaiset 
USB-latausjohtimet. Lopputuotteella pystyi siis nostamaan vettä elektronisesti 
ämpäristä toiseen suihkuletkun avulla. Uskomatonta teknologiaa, hienoa Ville ja 
tikkiläiset ystävät!

Varmaan silti ihmettelette, miten tämä pelastaa maapallon. Niin ihmetteli Kukan 
toimituskin. Kirjoittajilla on silti vahva näkemys siitä, että Aalto-yliopiston 
perustieteiden korkeakoulun opiskelijat ja erityisesti Athenen puheenjohtaja 
tulevaisuuden toivoina ovat kehitelleet jotain mullistavaa. Eiköhän 
märänsiirtokoneiden ja USB-suihkujen avulla voida kääntää katseet toiveikkain 
mielin kohti tulevaisuutta.

Kirjoittanut Aina Kehnosto
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Alexian ja Hannan tutkimusretki Padasjokelaiseen luontoon

Ylen hälyttävän uutisoinnin ja tuoreen HBO:n Chernobyl-sarjan pohjalta Alexia ja Hanna päätti-
vät sukeltaa Padasjoen luontoon selvittämään, miten Padasjoelle laskeutunut 10-kertainen sä-
teily on vaikuttanut paikalliseen luontoon. Alexia on katsonut Chernobyl-sarjan kahdesti, Hanna 
kaksi ensimmäistä jaksoa, joten heitä voi vakuuttavasti kutsua toimituksen säteilyasiantuntijoiksi. 
Toimittajat olivat kuitenkin toivekkaita, josko metsästä löytyisi syömäkelpoisia sieniä tuomaan 
Padasjokelaista twistiä illan makaronilaatikkoon.

H. Hämäläinen, A. Leimu
Säteilyasiantuntijat
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Siirrytään tarkastelemaan sienikantaa. Mitään syömäkelpoista ei löydy. Kärpässieniä hälyttävän 
paljon. Sienestäjät joutuvat myös myöntämään, että heidän sienituntemuksensa ei ole tarpeeksi 
vahva sienestyspäätösten tekoon. Puuttuvien lehtien lisäksi sammalessa on jotain kummallista. 
Aivan kuin se hehkuisi. Ylen uutisten pätevyys kyseenalaistetaan vahvasti.

Yhtäkkiä Alexia jää kiinni puuhun. Hanna ei voi auttaa, koska silmiin meni hämähäkinseittiä. 

Hanna: “Voitais mennä tosta saunan kulmalta metsään, se taitaa olla ainoo suunta mis on 
pelkkää metsää.”
Alexia: “VEETI ÄLÄ SYÖ SITÄ KÄRPÄSSIENTÄ”
Hanna: “Bro et saa enää nuolla mun sieraimii.”

Ensimmäinen järkyttävä löytö kohdataan jo 10m saunan jälkeen. NAAPURIMÖKKI. Eikö Padas-
joelta todella löydy enää koskematonta luontoa? Suuntaa joudutaan vaihtamaan.

Yhtäkkiä puissa ei enää ole lehtiä. Jäljellä olevat lehdet ovat jostain syystä keltaisia, paikoittain 
jopa punaisia.

Alexia: “Tän on pakko olla ydinlaskeuman syytä.”

Metsässä oli myös sähköjohto.
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Ongelmaa setvitään hetki.

Vastaan tulee (Alexian ja Hannan helpotukseksi) tie. Todetaan myös, että koskemattomaan 
luontoon on äärimmäisen vaikeaa päästä käsiksi. Alexia huomaa järkytyksekseen, että metsän 
keskellä kulkee sähköjohto. Melko riskialtista säteilyalueella.

Yhtäkkiä jokin jyrähtää takana. Sienestäjiä lähestyy 130km/h kulkeva mersu. Onneksi alta ehdi-
tään pois juuri ja juuri.

Hanna: “Minusta ihminen ei ole tarkoitettu luontoon.”
Alexia: “Ei varsinkaan Padasjoelle.”

Lopputuloksena sieniä ei ole kertynyt koriin laisinkaan. Sienestäjät ovat tästä oikeastaan helpot-
tuneita 

Alexia: “Ei me oltais uskallettu syödä niitä.”
Hanna: “En halua 11 varvasta.”

Padasjoen luontoon on selvästi vaikuttanut Tšernobylin ydinlaskeuma. Valitettavaa on myös, 
että Padasjoen asukkaat tuntuvat hävyttömästi sivuuttavan luonnon tärkeyden, ja paskantavat 
sitä systemaattisesti nykyaikaisilla rakennelmillaan ja moottorikulkuneuvoillaan. Onko Padasjoel-
la enää toivoa?

Ikäväkseen Alexia ja Hanna joutuivat myös toteamaan, että he ovat täysin vieraantuneet luon-
nosta. Ainoa sieni joka tunnistettiin, oli kärpässieni (Venla koski siihen silti) ja luonnossa liikku-
minen aiheutti suuria vaikeuksia. Toimitus päättikin yksissä mielin lukittautua loppuviikonlopuksi 
mökin sisälle.

Asiantuntijat pinteessä.
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Tutkimustyöhön osallistui Vili empiirisellä tutkimuksellaan Padasjoen kalakannasta. 
2 tuntia kalastusta, ei ainuttakaan kalaa. 

Peli on menetetty.
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Ekologinen musiikki
Mitä on ekologinen musiikki? Tässä artikkelissa pyritään selvittämään nopeasti miten 
musiikista voi nauttia mahdollisimman ekologisesti.

Missä muodossa musiikkia kannattaa tehdä?

F A K T A :

Bach ja Dagfinn teoksessa “The Dark Side of the Tune: The Hidden Energy Cost of 
Digital Music Consumption” (2012) tutkitaan musiikkialbumin hiilidioksidipäästöjä. 
Fyysisenä ostetun albumin hiilijalanjälki oli noin 3,2 kilogrammaa. Saman albumin 
digitaalisen lataamisen hiilijalanjälki on noin 0,4 kilogrammaa suoratoistopalveluista 
kuten Spotify, iTunes ja Youtube. 

Fyysisen albumin päästöt ovat kahdeksankertaisia digitaaliseen albumiin verrattuna. 
Musiikin kuuntelu taustamusiikkina on suoratoistopalveluiden myötä lisääntynyt pal-
jon. Fyysisten albumeiden myynti on taas laskenut.

Vaikuttaa siltä että kaikista ympäristöystävällisintä olisi ladata albumit digitaalisesti internet yh-
teyden kautta kerran. Useasti saman albumin lataaminen välimuistiin ei ole kestävää.
    Entä jos kuuntelisin musiikkia vain konserteissa? Silloinhan ei tarvitsisi ladata tai ostaa mitään 
fyysistä ja ei tulisi päästöjä.

F A K T A :

Pilvi Virolasen diplomityö sinfoniaorkesterin jalanjäljestä 2015 teki tutkimuksen Sinfo-
nia Lahden vuosittaisesta hiilijalanjäljestä. Toiminnan kasvihuonepäästöt koostuivat 
orkesterin energiankulutuksesta, muusikoiden työ- ja konserttimatkoista, äänittämises-
tä ja jakelusta, hankinnoista, oheistuotteista, viestinnästä, jätteistä ja yleisön vaikutuk-
sesta.
Suhteellisen suositun 67 sinfoniaorkesterin kokonaishiilijalanjäljeksi tuli kaiken kaik-
kiaan 2160 tonnia* vuodessa. Liikenne osoittautui merkittävimmäksi kasvihuonepääs-
tölähteeksi. Yleisön matkustaminen aiheuttaa yhteensä noin 60% Sinfonia Lahden 
kasvihuonepäästöistä, mikä johtuu myös yksityisautoilun suosiosta liikkumismuotona.
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No sitten ei varmaan enää mennä kuuntelemaan mitään paikan päälle. Olisi kuvitellut että akus-
tinen musiikki olisi ympäristöystävällistä. Ihminen on aina se ongelma. Ympäristön kannalta ei 
selkeästi pitäisi kannustaa muusikoita tai heidän elämäntapojaan.
    Tarvitaanko kuitenkaan ihmistä musiikin tekemiseen?

F A K T A :

https://www.aiva.ai/: Aiva is an Artificial Intelligence (A.I.) capable of composing emo-
tional soundtracks for films, video games, commercials and any type of entertainment 
content.
She has been learning the art of music composition by reading through a large collec-
tion of music partitions, written by the greatest Composers (Mozart, Beethoven, Bach, 
...) to create a mathematical model representation of what music is. This model is then 
used by Aiva to write completely unique music.

Kaikista ympäristöystävällistä on siis jäädä kotiin ja kuunnella koneen tekemää musiikkia. Tä-
mähän on myös täysin vegaanista. Yksikään muusikko ei joudu käymään läpi tuskallista sävel-
lysprosessia. Tämän lisäksi kymmenet tuhannet soittotunnit säästyvät. Tätä ekologisempaa on 
enää vain hiljaisuus.

*Vertailun vuoksi: keskiverron suomalaisen kotitalouden kulutus on 8933 kWh vuodessa. Kun 
tällainen koti siirtyy fossiilittomasti tuotettuun energiaan, pienenee kodin hiilijalanjälki 2359 kg 
vuodessa. Se vastaa yli 16 000 kilometrin yksityisautolla ajamisen päästöjä. Sinfonia Lahden 
kokonaiskulutus on siis lähes tuhatkertainen fosiilittoman kodin vuosikulutukseen nähden.

Skannaamalla oheisen qr-koodin pääset kuuntelemaan 
artikkelissa kuvailtua ekologista musiikkia



Kävikö taas hassusti, ja ostit illalliskutsuille muutaman 

kymmentä metriä liikaa kaitaliinaa? Ei hätää, ongelma on 

yleinen ja vaivaa monia. Kukan toimitus kehitti 10 luovaa 

tapaa kierrättää ylimääräinen kaitaliina. Nappaa vinkit 

haltuun ja päästä luovuutesi valloilleen! 

Tilaa omasi @olengandalfhannahamalainen!

1. Kaulapanta Veetille – 
Kulmakunnan tyylikkäin doggo

2. Väinämöishattu – 
Uusmodernia kansallisromantiikkaa

3. Lonkeronlämmitin – 
Pidä pää ja lonkero kylminä ja kädet 
lämpimänä

4. Origami-kurki

5. Kännykän kuoret

10tapaa uudelleen
käyttää kaitaliinasi



6. Pehmuste kuulokkeille 7. Auton ikkunoiden suojus pakkassäille – 
Unohda skrabaus

10. Skruntsie 
– Ja phabukin taas nuortuu

8. Kahden istuttava kaitaliina – Eikä sitsiseurasi enää koskaan karkaa pöydästä

9. Grillausessut Tosimiehille
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Hallituksen ilmastoteot
Tuhannet mielenosoittajat ovat marssineet viime kuukausien aikana vaatien hallitusta 
ryhtymään ilmastotoimiin. Hallitus on kuitenkin pysynyt hiljaisena ilmastoteoistaan, joten 
Mökkikukan tutkivan journalismin ryhmä ryhtyi selvittämään, miten hallitus todellisuu-
dessa on reagoinut kansan syvien rivien kampanjointiin. Shokeeraavien tulosten myötä 
jokaisen hallituslaisen ympäristötekoja arvioitiin Kukan toimituksen asiantuntevissa 
käsissä.

Piina Tajukari

Ulkoneuvos Piina ei toiminnallaan totisesti näytä esi-
merkkiä muille killoille. Kukan toimitus löysi raskauttavaa 
materiaalia Piinan holtittomasta autoilukäytöksestä. 
Kuvassa Piina hymyilee auton ratissa, hävyttömän 
tietämättömänä valtavasta hiilijalanjäljestä jonka hänen 
autonsa jättää. 
”Olen huomannut Piinan kurvaavan röyhkeästi T-talon 
parkkiin vähintään kolmena arkiaamuna viikossa. Kaiken 
lisäksi hän parkkeeraa henkilökunnan paikoille, vaikkei 
hänellä ole edes pysäköintilupaa”, puuskahtaa ilmas-
topoliisi Jessica Anti-Gason. “Kyllä autoilu on hätätilan-
teissa ok, mutta jos ei edes Servinkujalta jaksa T-talolle 
kävellä, kyse on puhtaasta röyhkeydestä.”

Ihkus Maramuotila

Ihkus sijoittuu ilmastotoiminnallaan hallituk-
sessa kärkipäähän. Oli kohteena Rantsun 
sillis tai Atlantti, Ihkus taittaa matkansa pur-
jehtien. Voisiko ekologisempaa olla? Kukan 
toimituksella ei ole kritiikkiä Ihkuksen toimin-
nasta, keep up the good work!
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 Roukeri Invinen

“Sitä tuorepuuroa tuli ovista ja ikkunoista.”

Kaunis ajatus, mutta se meni pahasti mönkään. Ruokahävikki, 
tuo synneistä pahin, koitui myös Inkerin ilmastohäpeäksi. Niin 
maukasta kuin Inkerin Toimariaamupalalle tekemä tuorepuuro 
olikin, oli Inkeri tehnyt sitä litrakaupalla liikaa. Puuroa kannettiin 
jo toista tuntia 8 hengen voimin T-talon biojätteeseen, kunnes 
Kukan toimitus päätti tehdä perjantain ensimmäisen ekotekonsa 
ja viedä tuorepuuron jämät Kukkaviikonloppun aamiaistarpeiksi.

Lastori Neutanala

“Luksuslomia tropiikissa”

Tällä kertaa rahastonhoitaja ei ole lähtenyt rahoineen 
Pattayalle, vaan vastaavissa toimissa on narahtanut 
hallituksen sihteeri Lastori. Lastori on julkaissut sosi-
aalisessa mediassaan useita kuvia itsestään luksuslo-
milla trooppisissa kohteissa, ja eiköhän jokainen meis-
tä tiedä, miten lentäminen tuhoaa maapalloamme. 
“Olette väärässä, kuvat ovat photoshopattuja, eihän 
opiskelijalla ole varaa matkustella noin paljon”, väittää 
Lastori Kukan toimituksen pyytäessä kommentteja 
aiheesta. Valitettavasti Kukan toimitus ei usko Lastorin 
kykenevän näinkin laadukkaiden photoshoptulosten 
aikaansaamiseen.

Kamma Enkkunen

Johtuu se sitten Kamman askeettisesta taustasta 
Vihtiläisenä tahi ilmastolle sykkivästä sydämestä, 
on hänen ilmastotoimintansa varsin esimerkillistä. 
Kuten Vihdissä tapana on, lämmitykseen ei tuh-
lata turhaan rahaa, ja Kamma ymmärtääkin, että 
kylmyys on vain pukeutumiskysymys.
“Kadehdin Kamman kaltaisia visionäärejä”, toteaa 
ilmastotoimituksen tyyliasiantuntija Venla Vääräl-
lä-Asialla ja kehuu Kamman tyylikästä ekoasua.
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Momuel Saawad

“Kukan toimitus huomauttaa, että Momuel on ollut lapsena 
uskomattoman suloinen.”

Momuel yllätti Kukan toimituksen positiivisesti ympäristöteoil-
laan. Bensaa syövän nelipyöräisen sijasta Momuel on valin-
nut alleen kevyemmän ja sähkökäyttöisen kulkupelin. Kovin 
pitkiä matkoja autolla ei edes voi ajaa, ja Momuel suosiikin 
liikkumisessa kävelyä. Muuten moitteetonta ilmastokäyttäy-
tymistä tosin varjostaa Momuelin viran vaatimat laivamatkat 
etelänaapuriin.

Kontti Ari-Kaskinen
 
Yrityssuhdevastaava Kontti ei ole vieläkään 
aloittanut yhteistyötä ilmastojärjestöjen kans-
sa, killan painostuksesta huolimatta.
“Taas näitä saatanan excuja, joissa syödään 
pihviä ja lämmitetään saunaa jonne kukaan 
ei mene. Tahtoisin exculla tehdä jotain hyvää, 
esimerkiksi pelastaa uhanalaisia vesilintuja”, 
toteaa vieraileva asiantuntija Vili Kurppa-suo-
jelusta.

Höni Silsa

Toisin kuin Kamma, Höni ei ole kyennyt yhdis-
tämään ekologisuutta muotikäyttäytymiseensä. 
Höni poseeraa kuvassa todistettavasti usean pi-
kamuotikaupan ostoskassin kanssa, eikä toiminta 
näytä hidastuvan. 
Kylhän toi Hönin shoppailu alkaa pikkuhiljaa 
täyttämään addiktion, tai ainaki vakavan ongel-
man merkit”, kommentoi Höniä tarkkaillut Riikka 
Ekola. “Kerran kuulin sen sanovan, että vaatteita 
saa käyttää vaan kerran, sit ne pitää polttaa.”



29

Palla Elo

Tässä jutussa nimi muutettu, mutta tolla sukunimellä? Pakko olla jotain tekemistä Amazonin 
Palojen kanssa. Poliittinen ura jatkunee Brasilian johdossa.
Hallituksen pahin ilmastorikollinen. 

Vuolle Virrenmaa

Puheenjohtaja Virrenmaa valmistui 
26.9.2019 Tekniikan kandidaatiksi. Kouluttau-
tuminen tutkitusti on ilmaston kannalta hyvä 
teko. Kukan toimitus onnittelee Tekniikan 
kandidaatti Virrenmaata tutkinnosta ja ilmas-
ton kannalta kestävästä toiminnasta.

Kotoriina Karalainen

Kotoriina söi Kukkamökillä avokadoa. Niin 
söi tosin myös muu toimitus. Ilmastoteemaa 
ei ehditty huomioimaan vielä kaupassa, sillä 
teema lyötiin lukkoon vasta mökillä. Kukaan 
ei ole täydellinen.

Kukan toimitus antaa tutkimuksen perusteella hallituksen ekoarvosanaksi (asteikolta 
-10...10) -1. Parantamisen varaa on, mutta myös monia hienoja ympäristötekoja on nähtä-
vissä hallituksen toiminnassa.
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Poliittisesti latautunut 
haista-vittu-kolumni
Kirjoittaja Ilma Vihamieli

Kai te vitun teiniaktivistit nyt tajuatte, että 
teidän angstilla ei ole mitään saakelin vai-
kutusta yhtään mihinkään. Ihan sööttiä, joo, 
jakaa somessa huolestuneita julkaisuja ja 
pitää ilmastolakkoja, mutta tällä nykyisellä 
tyylillä tuolla ei edelleenkään ole mitään teke-
mistä ratkaisun kanssa. Tässä kolumnissa mä 
lyttään teidän huolet huolella, ja perustelen, 
miksi olette kaikki väärässä.

zonin palamiseen. Niinku dudes, se palaa joka 
vuosi, koko ajan :D. Ja se palaa sen takia, että 
kapitalismi jyllää. Kai te tajuatte, miten paljon 
jenkkien helvetin upea yhteiskuntajärjestelmä 
ja maailman taloustilanne tähän vaikuttaa. 
Luuletteko te, että niillä Brasilian ja kumppa-
neiden hallinnoilla on jotain valinnanvaraa, 
kun koko vitun valtion taloustilanne riippuu 
siitä, saako jenkit sitä vitun Amazonin rip-

”Raha pyörittää tätä maailmaa, eikä 
siihen vaikuta teidän 

huolestuneet pikku mielipiteet.”
peissä kasvatettua lehmän lihaa? Niinku pliis, 
voisitteko pikkuhiljaa herätä. Raha pyörittää 
tätä maailmaa, eikä siihen vaikuta teidän 
huolestuneet pikku mielipiteet. Talouskasvuhan 
on kuitenkin tärkeämpää kuin ihmisoikeudet tai 
maapallon pelastaminen.

“No voisko ne kaikki olla edes vegaaneja, niin 
ei tarttis lihaa?” No ei voi koska ne on järjestel-
män uhreja. Lukekaa vaikka vähän ympäristön 
vaikutuksesta ihmisen päätöksentekoon, onko 
teistä amerikkalainen unelma omavarainen 
vegaanielämä jossain vitun kopperopurkissa 
ilman viemärijärjestelmää? No ei vittu ole, se 
on lihansyöntiä parhaillaan.

Ja sit ne helvetin muovit. Voi jumalauta. Joo 

“Mutku lentämisestä tulee niin paljon pääs-
töjä.” Aha, kävit kerran vuodessa Etelä-Eu-
roopassa lomalla? No niin, ja nyt taas se 
suhteellisuudentaju käyttöön, kiitos. Mieti 
niitä helvetin tärkeitä Goldman Sachsin 
liikemiehiä ja muita kapitalismin kätyreitä, 
jotka lentää päivittäin töihin ja takaisin. 
Luuletko, että niitä kiinnostaa mikään vitun 
ilmaston lämpeneminen? No ei vitussa 
kiinnosta, niitä kiinnostaa tasan oma raha-
pussi. Ja suosittelen muuten tsekkaamaan, 
ne rahapussit on aika valtavia. Niin ensi 
kerran, kun sua ahdistaa sun lentäminen, 
ahdistu mieluummin vaikka tämänhetkisen 
talousjärjestelmän hyötyjien asenteista.

Hämmentää myös tuo teidän reaktio Ama-
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joo, onhan se ny mälsää et valtameret täyttyy 
muovista, mut järki vittu käteen. Ei Suomesta 
lähde muovijätettä yhtään minnekään koko 
saatanan valtion rajojen ulkopuolelle. Eikä 
mitään muutakaan jätettä. Meillä on vittu 
koko maailman paras kierrätyssysteemi, ja te 
edelleen ahdistutte siitä, kun joskus käytätte 
muovisia kertakäyttöpillejä. “VOI SAATANA 
NYT NE KILPIKONNAT KUOLEE!” No niin 
kuolee vittu, mutta se ei ole sun pillin syytä. 
Älä jaksa olla tekopyhä ja ostaa jotain helvetin 
metallipillejä. Jos haluat tehdä jotain oikeasti 
hyödyllistä, niin lähde vaikka Kiinaan tai In-
tiaan valistamaan ihmisiä jätehuollosta. Vittu.

Okei tää seuraava menee sitten jo teidän 
tekojen kritisoimiseen, mutta kritisoidaan nyt, 
kun kerran vauhtiin päästiin. Pikamuoti. Kai 
te tajuatte, että muotiala on vain kapitalismin 
yksi ilmentymä ja vaatetrendit on keino myydä 
teille identiteettiä etsiville ja hyväksyntää ha-
keville keskeneräisille junnuille lisää tavaraa. 
Ja nyt te sanotte mulle, että “ei ei, en mä osta 

pikamuotia, mä ostan näit kotimaisia kestäviä 
design-tuotteita“. Niin, ja tarvitsitko sä siis sitä 
oikeasti? Ja koska se on kotimainen laatu-
tuote, niin sen tekeminenkö ei ole aiheuttanut 
yhtään päästöjä? Ja anna kun arvaan, kuu-
kauden päästä ostat jo seuraavan kestävän 
laatuotteen, koska oikeasti tarvitsit sitä? Ainoa 
oikea tapa kuluttaa muotia on olla kuluttamatta 
sitä. Jos meinaatte huolehtia ilmastosta, niin 
olkaa nyt edes konsistentteja. Huhhuh, saitte-
pa mut triggeröitymään. Vitun urpot.

Tää yhteiskuntaformaatti on tällä hetkellä sy-
sipaska, koska se perustuu vanhanaikaiseen 
käsitykseen siitä, että maapallon resurssit on 
loputtomia. I hate to break it to you, mutta tei-
dän yritykset muuttaa sitä ei johda mihinkään. 
Ei siinä, nouskaa ihan mihin tahansa barrikaa-
deille haluatte, mutta tajutkaa nyt edes millä 
asioilla on oikeesti vaikutusta ilmaston lämpe-
nemiseen. Pää pois sieltä perseestä ja vähän 
ymmärrystä tähän naiviin ajatteluun nyt. Ainiin 
ja haistakaa kaikki vittu.
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Kukka testaa

1. Neste Oil yleinen vessa

Matkalla Padasjoelle Kukan toimitus keksi jotain ennennäkemätöntä – nimittäin testata yleisen 
vessan. “Jassåå”, sanoi toinen toimittaja, mutta otti haasteen vastaan. Testaus tapahtui yhden 
naisen yleisessä vessassa Neste Oil Orimattila Tuuliharjassa, jonne päädyttiin pienirakkois-
ten autokyytiläisten takia (“nyt ku te mainitsitte asian ni muaki alko pissattaa”). Huoltoaseman 
ulkomuoto oli varsin vaatimaton, mutta sisätiloihin päästyään toimitus huomasi upean suuren 
parven, joka johti WC-tiloihin. Naisten ja miesten vessatilat oli merkitty erittäin tyylikkäin graafisin 
ikonin rustiikkisiin oviin. Kirkkaat auringonsäteet täyttivät luonnonvalollaan koko suuren tilan, jos-
sa myös soi rauhoittava linnunlaulu. Vessakopin näkymän nähtyään Kukan toimittaja oli valmis 
julistamaan Tuuliharjan vessan maailman kauneimmaksi WC:ksi. Pöntön takana oli suuri ikkuna, 
josta avautuivat kauniit maisemat kohti Suomen maalaismaisemaa. Ekologiset ja käytettävyy-
deltään erinomaiset automaattisaippua-annostelijat viimeistään varmistivat yllä esitetyn väitteen 
todeksi. Käyttäjäkokemus 5/5.
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2. ABC Asikkala

Kun Kukka-toimituksen vatsoja alkoi kurnia, alkoi myös tunnelma kiristyä, ja silloin oli jo kiire löy-
tää lounaspaikka. Päätettiin pysähtyä heti seuraavalla ABC:llä. Luulimme saapuvamme ABC:n 
pihaan, mutta silmiemme eteen ilmestyikin hierontapaikka Menox ja Vintage Rusty Cafe. Ensi-
vaikutelma hämmensi: “Mihin tän auton voi ees parkkeeraa?” Eikun auto hasardisti huoltsikan 
kupeeseen ja tutustumaan kahvilaan. Valtavasta tehdasmaisesta takahuoneesta löytyi aarteita 
vuosikymmenten takaa, kuten Stockmannin kello, 1920-luvun ghettoblasteri ja ikivanha kassa-
kone. Paikan patina kiehtoi, mutta konsultaatio kahvilan myyjältä varmisti, että ollaan Kehä III:n 
ulkopuolella ja ettei paikkaan kannata jäädä; ainoa ruokavaihtoehto oli ekologiselle toimitukselle 
sopimaton lihaisa jauhelihakeitto.

3. Aktivisti-burgeri @Elvis

Aitoa maalaistunnelmaa edustava sympaatti-
nen Elvis Grilli veti nälkäistä toimitusta mag-
neetin lailla luokseen. Paikan ainoa vegeruoka, 
Aktivisti-burger, kummastutti aluksi ana-
nas-täytteellään, mutta maistui lopulta herkul-
liselta. Pöydässä esillä ollut hinnastotaulu ei 
kuitenkaan vakuuttanut vain laadukkaaseen 
taittoon tottuneita toimittajia. Hinnastossa oli 
käsittämättömästi sekoitettu kahta eri tasaus-
tyyliä, ja siinä oli liian vähän “paddingia”. Huo-
neen nurkan valtava televisio miellytti kuitenkin 
toimituksen silmää, ja sai heidät kyseenalais-
tamaan, miksi ihmeessä Suomi puheenjoh-
tajamaana ei järjestä tärkeitä EU-kokouksia 
Vääksyssä.

4. Ville Vuorenmaan kandityö

Kukan toimitus hämmentyi suuresti mökin sau-
natiloissa. Airbnb-mökistä löytyi paitsi Ilonan 
kuukausi sitten saunaan unohtama sikakallis 
shampoopullo (17 €), myös toimittajien yl-
lätykseksi Ville Vuorenmaan kandidaatintyö 
(kannettava suihku, pumppusaatana, letku ja 
suihkukahva). Suihkua yritettiin pitkään saada 
toimimaan – tuloksetta. Pitkän selvitystyön 
tuloksena selvisi, että innovaation latausaika oli 
jopa 5 tuntia ja käyttöaika vain 60 min. Harmil-
lisesti pitkänkään etsinnän jälkeen latauksessa 
tarvittavaa USB-piuhaa ei löytynyt, eikä toimi-
tus päässyt testaamaan Villen työn tuloksia.



Leijona: 

Leo haluaa tehdä asioita suuressa mittakaavassa, joten 
kokeile ostaa irtotavarana. Se on halvempaa, vaatii 
vähemmän matkoja kauppaan, vähentää tuhlaamista 
pakkauksia, ja jos muutat syömään enemmän täysjyviä, 
pähkinöitä ja kuivattuja hedelmiä, se on parempi myös 
sinulle! Muista, kun ostat tuoda omat uudelleenkäytet-
tävät pussisi. Rakastat antamaan ja vastaanottamaan 
lahjoja. Sen sijaan, että ostaisit “asioita”, anna lahjoja 
lipuista paikalliselle viihteelle, lahjakortteja tai lahjoja 
suosikki hyväntekeväisyysjärjestöillesi toisen kunniaksi.

Neitsyt: 

Neitsyt arvostaa hyvää laatua. Vastaa haasteeseen 
ensin antaa pois se, mitä et enää käytä, ja sitten tehdä 
siitä säännöllinen tapa tehdä ostoksia säästökaupoissa, 
viljelijöiden markkinoilla ja autotallissa. Katso  
Freecycle.org-sivustosta hyödyllisten tuotteiden etsimistä 
ja kauppaa. Tutki myös yleisesti käytettyjen 
kotikemikaalien vaikutuksia ja löydä yksinkertaisia   
korvikkeita ympäristösi terveyden parantamiseksi. Jaa 
havainnot ihmisten kanssa, joiden kanssa työskentelet.

Vaaka: 

Vaaka tykkää tuoda ihmisiä yhteen. Jos sinulla on jo 
ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti, miettiä vihreiden 
teemojen lisäämistä keskusteluihin ja 
ympäristöystävällisten ideoiden jakamista. Haluat ehkä 
järjestää tapahtuman tietoisuuden lisäämiseksi ja auttaa 
muita tekemään koteistaan   energiatehokkaampia. Haasta 
toisiaan säästääksesi resursseja ja vertaamaan 
edistymistäsi. Osana ryhmää voit tehdä suuren 
vaikutuksen. Luonnollinen viehätys auttaa levittämään 
sanaa yksinkertaisista muutoksista, jotka kaikki voivat 
tehdä.

Skorppiooni: 

Skorpionilla on lahja tutkimuksen tekemiseen. Mitä 
voit tehdä löytääksesi vähemmän myrkyllisiä ja 
ympäristöystävällisempiä puhdistusaineita, 
tuholaistorjuntaa ja jopa hajuvesiä ja kosmetiikkaa? Mitä 
enemmän vähennä ympäristön epäpuhtauksia ja 
myrkkyjä elämässäsi, sitä paremmin tunnet olosi. Kirjoita 
kirjeitä vaativat yritykset muuttavat tuotteen ainesosia. 
Keskustele paikallisten kauppojen johtajien kanssa ja 
pyydä heitä varastossa vihreitä tuotteita. Levitä sana 
käyttämäsi tuotemerkkien terveellisemmistä 
vaihtoehdoista.

Jousimies: 

Jousimies pitää syystä ja on luonnollinen opettaja. Vaikka 
on tärkeää olla vihreä kotona, voit myös tehdä paljon 
auttaaksemme kouluttamaan muita globaalin 
ilmastokriisin todellisuudesta. Erityisesti lapsia voidaan 
rohkaista luomaan yhteyksiä muihin lapsiin ympäri 
maailmaa ja puhumaan globaaleista ratkaisuista 
kasvihuonekaasujen vähentämiseksi, kestävän 
maatalouden tukemiseksi, fossiilisten polttoaineiden 
energian vaihtoehdoiksi ja veden säästämiseksi. Voit 
helpottaa näitä "kokonaiskuvaa" koskevia kysymyksiä.

Ekologinen horoskooppi



Kauris:

Kauris on luonnollisesti kunnianhimoinen ja 
käytännöllinen. Kun alat omaksua enemmän vihreitä 
käytäntöjä omaan elämääsi, huomaat, kuinka isoyritykset 
tekevät tarvittavia muutoksia tai tukevat status quoa. Voit 
kirjoittaa kirjeitä, lobbata valitsemiasi virkamiehiä ja liittyä 
ryhmiin, jotka tukevat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. 
Jotkut pystyvät perustamaan yrityksiä, jotka mallintavat 
paikallisempaa ja maaystävällisempää tuotantotapaa ja 
jakelua. Pidä huumorintaju isojen haasteiden edessä.

Vesimies: 

Vesimies pitää alkuperäisistä ratkaisuista. Sinulle 
planeetan pelastaminen voi olla henkilökohtainen 
lausunto omasta ainutlaatuisesta maailmankuvasta. 
Etsi tapoja lisätä ohjelmoitava termostaatti, Energy Star 
-laitteet, aurinkoenergia tai jopa korvata kuivausrumpu 
vaatteilla. Saatat pystyä kannustamaan yhteisöpuutarhan 
tai kuljetusosuuskunnan perustamista. Keskustele 
ystävien ja verkoston kanssa yhteisössäsi; Jaa oma 
kokemus siitä, kuinka elää yksinkertaisesti ja 
harmonisesti.

Kalat: 

Kalat on vesimerkki. Etsi tapoja säästää vettä kodissasi 
ja puutarhassa. Se voi tarkoittaa maisemoinnin 
muuttamista tai ajoitetun kastelujärjestelmän 
perustamista. Wc:t ja suihkupäät voidaan helposti tehdä 
vesitehokkaammiksi. Haasta perhettäsi vähentämään 
suihkussa vietettyä aikaa. Varmista, että 
astianpesukone on täynnä ennen käyttöä, tai pese ne 
käsin. Jos vesijohtovesi sisältää mineraaleja tai 
kemikaaleja, sijoita hyvään vedensuodattimeen pullotetun 
veden ostamisen sijasta.

Kaksoset: 

Kaksoset ovat luonnollisesti uteliaita. Mikä on 
hiilijalanjälkesi? Katso osoitteesta carbonfootprint.com 
nähdäksesi miten menee. Tee sitten joitain muutoksia ja 
älä unohda blogiida siitä! Vaihda vanhan koulun lamput 
kompakteiksi loisteputkiksi. Irrota sähkölaitteet 
pistorasiasta öisin, sammuta termostaatit ainakin yksi 
aste ja käytä vaatteesi pesemiseen kylmää vettä – kyllä, 
ne puhdistuvat silti. Kierrättää. Puhu yrityksistäsi! Haasta 
Facebook-verkkoasi seuraamaan esimerkkiäsi.

Härkä:

 Härkä rakastaa luonnon maailmaa. Voit olla se, joka 
oppii, kuinka helppoa on kompostoida mitä tahansa 
orgaanista materiaalia vihanneksista ja hedelmistä 
sekä paperia ja pahvia kuin lähettää niitä kaatopaikalle, 
jossa ne muuttuvat kasvihuonekaasuiksi. Istuta keittiö 
puutarhaan ja osta paikallisia, luomuruokaa. Ne ovat niin 
maukkaita, että kieltäydyt itsepäisesti kieltäytymästä 
menemästä takaisin. Jaa yksinkertaisempi ja 
herkullisempi tapa syödä perheen ja ystävien kanssa.

Oinas: 

Oinas pitää nopeudesta, joten jos olet uuden auton 
markkinoilla, valitse polttoainetehokkain mahdollinen 
malli. Päätä pitää “kevyt jalka” kaasupolkimella ja säästää 
puolestaan   rahaa ja ehkä jopa helpottaa satunnaista 
raivoa. Opi temppuja, kuten rengaspaineen säännöllinen 
tarkistaminen ja ilmansuodattimien vaihtaminen hoitosi 
tehostamiseksi. Voit olla edelläkävijä myös ystäväsi 
keskuudessa pyöräillessäsi, kävelemässä tai ottamalla 
julkisen liikenteen töihin.



Purkusession 
ilmastomielipideilmasto

Turhaa autoilua

Ruokavalioita

Miten ois vähän vähemmän tota lentämistä?

Kun et vittu voi ees tehdä pääsykoetta Suomessa vaan
päästöi on pakko hakee NYCist asti



Ympäristötekoja

…. sanoi Pekka Amazonista

Roskakäyttäytymistä

Fiilistä

Kansankiihotusta pakettien tilaamiseen



Päivittäin kohtaamme mediassa ilmastouutisiin. Lähes kaikki uutisista ovat sävyltään 
negatiivisia. Tästä poiketen Kukan toimitus päätti julkaista positiivisia ilmastouutisia.

Ilmasto lämpenee
Moni lähtee etelänlomalle auringon alle. Tulevaisuudessa ilmasto lämpenee ja saamme 
nauttia lämpimimmistä lämpötiloista myös Suomessa. Kun Suomeen tulee lämpimämmät 
ilmat, myös turistit haluavat vierailla täällä. Suomalaiset nauttii lämmöstä ja turisti pelastaa
Suomen talouden. Hurraa!

Jääkarhut ovat vaarallisia
Jäätiköt sulaa, jääkarhut kuolee. Kukan toimitus löysi tästä hyvän puolen, sillä jääkarhut 
ovat vaarallisia eläimiä. Maailmasta tulee ilmastonmuutoksen seurauksena entistä 
turvallisempi paikka. Hurraa!

Merenpinta nousee
Maailmassa on uhkaava vesipula. Diplomi-insinöörit pähkäilevät ratkaisuja tähän ongel-
maan. Kukan toimitus löysi ratkaisun, maailma on pelastettu. Merenpinta nousee, vettä 
tulee lisää. Hurraa!

Kohta pystyy kävelemään Viroon
Meret kuivuu, Suomenlahti kuivuu. Kohta päästään kävellen Viroon. Hurraa! 

Ihmiset ruskettuvat enemmän
Otsonikerros pienenee, auringon säteily pääsee paremmin maanpinnalle. Kukapa ei pitäisi 
brunasta ihollaan. Hurraa!

Rumat eläimet kuolee
Hurraa!

Jos vertaa Marssiin
Marssin ilmasto on pelkkää hiilidioksidia. Jos vertaa Marssiin, niin meillä menee paljon 
paremmin. Hurraa!

Viiniä pystyy tekemään Suomessa
Ilmaston lämmetessä myös meillä Suomessa pystyy kasvattamaan viinirypäleitä. 
Suomalaista lähiviiniä. Hurraa!

Positiivinen ilmastojuttu
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Soldiers of Ossinlampi:
Katupartioliikkeen uusi 
nousu
Ilmastonmuutos on tuonut mukanaan uusia tuulia, kun kansalaisaktivismista on 
tullut jälleen trendikästä. Katupartiot metsiin -liike herättää henkiin 1910-luvun 
Suojeluskuntajärjestön arvokkaan vigilantistisen perinteen.

“Hiljainen metsä. Tyyni järvi. Kaukaa kaikuu 
kuikan huuto.” Elias Lönnrotin maalaama 
suomalainen luonnonmaisema elää enää 
kaukaisena unena isovanhempiemme ajan 
kultaamissa muistikuvissa. Nykypäivä on toi-
senlainen. Rämisevät telatraktorit, kaasuttavat 
sähköautot ja yötäpäivää pulisevat lautaraken-
nelmat ovat korvanneet meille otaniemeläisille 
niin rakkaan luonnonrauhan. Vastikään pää-
tään nostanut Katupartiot metsiin -liike saattaa 
kuitenkin olla vastaus teknologian ylivallan 
horjuttamiseen ja luonnon harmonisen tasa-
painon palauttamiseen.

Viime aikoina Katupartiot metsiin -liike on 
jakanut mielipiteitä yleisessä keskustelussa. 
Etenkin Pohjois-Espoossa toimiva radikaali 
Soldiers of Ossinlampi (S.O.O.) on herättänyt 
suoranaisen kohun paikallisessa mediassa. 
S.O.O. ilmoittaa toimivansa lain puitteissa ja 
vetoaa yleiseen kiinniotto- ja käpyjen heittely 
-oikeuteen. Siitä huolimatta Suomen poliisi, 
Kukan toimitus ja muut viranomaiset ovat 
suhtautuneet siihen kielteisesti. Katupartiot 
ovat kuitenkin laillisia niin kauan kuin niiden 
yksittäiset jäsenet eivät riko Suomen lakia. Ne 
valvovat luonnonjärjestystä kaiken kokoisis-
sa puistikoissa ja lähimetsissä, missä niiden 
tavoitteena on päättää kasvien epäasiallinen 
kohtelu sekä vihapuheet hanhilintuja kohtaan.

Soldiers of Ossinlampi -järjestön vastusta-
jat kritisoivat sitä sen paikoitellen fasismia 
hipovista toimintatavoista. S.O.O.:n on ker-
rottu muunmuassa harrastavan dronejen 
alas ampumista sekä ruohonleikkuria ajavien 
puistotyöläisten ahdistelua. Hurjimmat tari-
nat jopa kertovat S.O.O.:n pahoinpidelleen 
toimittajan, joka oli “salakuvaamassa” Alvarin 
aukion kanadanhanhia ilman niiden kirjallista 
suostumusta. Katupartiolaiset pitävät toimiaan 
oikeutettuina ja aikovat jatkaa Ossinlammen 
sekä Taikametsän luonnon monimuotoisuuden 
turvaamista kaikin keinoin.
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Kysymyksiä vegaaniu-
desta – vauva.fi vastaa

Kuinka löytää vegaanimies?

Paljastui, että tapailemani nainen on vegaani

Mitä olet aina halunnut tietää vegaaneista, mutta et ole uskaltanut kysyä?
  Vauva.fi:n asiantuntijat vastaavat.
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Voi vittu! 4 tuntia ajoa mökille ja KAIKKI TARJOILUT VEGAANISIA.

Voiko vegaani imettää lastaan mikäli haluaa hänen olevan vegaani?

Voiko vegaani ottaa suihin? Entä niellä?

Vegaanimies



42

Kaiken takana on lehmä

Kirjoittaja: Ulrica Gladberg

Oletko koskaan törmänneet väitteeseen, että ihmiset ovat syynä ilmaston lämpenemiseen? 
Todennäköisesti olette. Oikeasti ihmisillä ei ole mitään tekemistä maapallon lähestyvän tuhon 
kanssa. Suurin syypää on lehmät.

Ihmisten vuosittain päästämiä kaasuja ilmakehään ei voi edes verrata lehmien aiheuttamiin 
päästöihin. Lehmien ilmastovaikutus on valtava; ne päästävät vuosittain ilmaan jopa 100 kiloa 
metaania. Se on jopa yli 10-kertaisesti koko vuoden paikallaan pysyvään autoon verrattuna! 
Kaikki tämä pelkästään nautojen pieruista.

Lehmät ryöstävät myös ihmisen huolella viljelemää soijaproteiinia. Siis uskomatonta! Meidän 
lautasiltamme katoaa vuosittain järjetön määrä syötävää, loistavaa proteiinin ja hiilihydraa-
tin lähdettä, lehmien suihin. Ne ahneet paskat! Kaiken lisäksi lehmät syövät myös nurmea ja 
heinää, joiden tilalla voisi kasvattaa nälkää näkeville ihmisille, helvetti, ruokaa! Ihmisraukat ovat 
jääneet vallanhimoisten lehmien alistamiksi ja tietämättömyyteen näistä mahdollisuuksista.

Lehmät ovat alistaneet ihmisiä myös maitotuotteiden saralla. Viattomat ihmiset joutuvat syö-
mään juustoja ja jugurtteja tietämättään, mitä niiden taustalla oikeastaan piileekään. Ilman 
lehmiä ei tällaista kiusausta syntyisi eikä meidän tarvitsisi syödä joka päivä ylimääräisiä maito-
sivutuotteita. Valtio-parka joutuu laittamaan kaiken maailman ylijäämämaitotuotteet kansalais-
ten ravintosuosituksiin, jotta ne tulisi kulutettua edes jotenkin. Maitotuotteiden hiilijalanjälki on 
kammottavan korkea, ja tästäkin saamme syyttää lehmiä.

Onkin siis käsittämätöntä, että ihmiset vieläkin luulevat olevansa vastuussa ilmastonmuutok-
sesta. Meidän täytyisi ymmärtää, mistä tämä järisyttävä katastrofi johtuu, ja vihdoin tarttua 
toimiin sitä vastaan. Nyt moottorisaha käteen ja veri tirskumaan! Spruit sanon minä!

Seuraavassa numerossa kerromme, miten lentokoneet saavat ihmiset uskomaan lentämisen 
vaikuttavan ilmastoon, kun tosiasiassa lentokoneet ovat vastuussa niistäkin hiilidioksidipääs-
töistä.
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