
1 
 

www.vahvike.fi 

KUKAT KERTOVAT 

Kukkien on perinteisesti ajateltu  
välittävän sanattomia viestejä,  
jotka ovat kätkeytyneet tuoksuihin,  
väreihin, lukumäärään tai lajikkeisiin.   
Alla oleva kukkakieli pohjautuu näihin   
vanhoihin perinteisiin. Kaikki merkitykset ovat tässä positiivisia.  
Paperin lopussa on värien symboliikkaa. 

• Jos ryhmä valitsee kukkakorteista jokaiselle ryhmän jäsenelle jonkun 
kortin, alta voi lukea, mitä kortilla halutaan kertoa. 

• Kukkakortteja voidaan käyttää ennustamiseen niin, että henkilö itse 
valitsee mieleisensä kortin ja hänelle kerrotaan, millainen hän ”on”. 

• Tapahtumiin voidaan järjestää ennustajan vastaanottopiste, jossa 
ennustajaeukko jakaa hyvää mieltä kukista ennustamalla. 

Akileija, punainen Olet todella innostava ihminen. 

Akileija, violetti Kuljet voitosta voittoon,  
kun vain niin päätät. 

Alppitähti Sinulla on valloittava hymy. 

Amaryllis Olet suurenmoinen. 

Amatsoninlilja Olet optimistinen. 

Anemone (vuokko) Olet suoraselkäinen. 

Angervo Olet hauska ja hassutteleva. 
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Annansilmä Olet myötätuntoinen. 

Anopinkieli Olet pirteä ja terävänäköinen. 

Asteri Olet reipas ja eteenpäin pyrkivä. 

Asteri, valkoinen Olet itsenäinen. 

Asteri, valkoinen ja punainen Ole rauhallisella mielellä, kaikki 
järjestyy. 

Atsalea Olet kaikessa kohtuullinen. 

Auringonkukka Olet iloinen, rakastava ja 
aurinkoinen. 

Begonia Suojelet muita haavoittumiselta. 

Dahlia  Pidät vakaudesta. 

Elämänlanka Et pidä teennäisyydestä. 

Esikko Olet ihanan nuorekas. 

Esikko, punainen: Olet luonnonläheinen. 

Fiikus Osaat laiskottelun jalon taidon 
aina oikeaan aikaan. 

Flamingonkukka Olet lempeä. 
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Freesia   Olet huomaavainen. 

Gardenia (keikarinkukka) Olet energinen ja tasapainoinen. 

Gladiolus (miekkalilja) Olet jalo. 

Hajuherne Luot ympärillesi kodikkuutta. 

Hanhikki Olet äidillinen/isällinen. 

Harjaneilikka Olet ritarillinen. 

Harsokukka Olet viehkeä. 

Ihmeköynnös Sinä olet kuninkaallinen. 

Humala Vastustat 
epäoikeudenmukaisuutta. 

Hyasintti Olet leikkisä. 

Hyasintti, valkoinen Olet vaatimaton ja suloinen. 

Ihmeköynnös Sinussa on kuninkaallisuutta. 

Iiris Olet kunnioitettava henkilö. 

Iiris, sininen Suhtaudut kohtaloon toiveikkaasti 
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Iiris, lila Olet viisas ja kohtelias. 

Iiris, keltainen Olet intohimoinen. 

Iiris, valkoinen Olet auttavainen ja siisti. 

Ikikukka Olet huomaavainen ja uskollinen. 

Inkivääri Olet voimakastahtoinen. 

Jasmiini Olet rakastettava ja viehättävä.  

Jouluruusu Olet sanavalmis, kammoat 
skandaaleita. 

Kalla, valkoinen Tuet toisia surun hetkellä. 

Kielo Olet optimistinen ja 
helläsydäminen. 

Kehäkukka Sinusta tulee pitkäikäinen. 

Kiinanruusu Olet hienotunteinen. 

Kirsikka Olet lämmin ja kohtelias. 

Krysanteemi Sinussa on henkistä voimaa. 

Krysanteemi, isokukkainen Tuot onnea onnettomuuteen. 
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Krysanteemi, keltainen Olet kehityskykyinen. 

Krysanteemi, punainen Olet rakastettava. 

Krysanteemi, valkoinen Olet uskollinen ystävä. 

Kullero Olet vastuuntuntoinen. 

Kuusama Pysyt totuudessa. 

Kämmekkä Levität ympärillesi iloa. 

Leijonankita Olet työteliäs ja itsevarma. 

Leimukukka Luot ympärillesi 
yhteenkuuluvuutta. 

Leinikki Sinussa on säteilevää 
viehätysvoimaa. 

Lemmikki Et unohda ystäviäsi. 

Leukoija Olet anteeksiantavainen. 

Lilja, keltainen Luot ympärillesi hilpeää mieltä. 

Lilja, valkoinen Luot rauhaa rauhattomuuteen.  

Lobelia Olet huomaavainen. 
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Lumme Olet elämänmyönteinen etkä 
takerru muiden virheisiin. 

Miekkalilja Teet arjestakin ylellistä. 

Mimosa Sinussa on runollista herkkyyttä. 

Misteli Sinussa on ajattomuutta.  

Morsiusharso Olet viehkeä. 

Morsiuskello Luot arjesta juhlaa. 

Muratti Olet uskollinen. 

Myrtti Osoitat rakkautta ja 
ystävällisyyttä.  

Narsissi Inhoat itsekkyyttä. 

Neilikka Saat ystäväsi kukoistamaan. 

Neilikka, vaaleanpunainen Olet naisellinen/miehekäs. 

Neilikka, valkoinen Olet lahjakas. 

Neilikka, punainen Kaikki ihailevat sinua. 

Orkidea  Olet taitava käsistäsi. 
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Orvokki Olet lähes täydellinen. 

Orvokki, sininen Olet uskollinen. 

Pelargoni, tumma: Karkotat ympäriltäsi 
surumielisyyttä. 

Pelargoni, kirkkaanpunainen: Olet hyvä lohduttamaan surevaa. 

Pelargoni, valkoinen: Olet suosittu. 

Pelargoni, vaaleanpunainen Olet ihastuttava ihminen. 

Pioni Olet edistyksellinen. 

Päivänkakkara Olet puhdassydäminen. 

Ritarinkannus Olet luotettava ja luottavainen. 

Ritarinkannus, 
vaaleanpunainen Tasoitat muiden epävakaisuutta. 

Ruiskaunokki Olet luonnonläheinen ja herkkä. 

Ruusu Olet lämmin. 

Ruusu, punainen Olet rohkea. 

Ruusu, syvänpunainen Et ujostele. 
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Ruusu, tummanpunainen Sinussa on sisäistä kauneutta,  
jota et ole vielä itse tiedostanut. 

Ruusu, nupullinen, punainen Olet salaperäinen. 

Ruusu, keltainen Olet kehityskykyinen. 

Ruusu, valkoinen Olet viehättävällä tavalla 
salaperäinen. 

Ruusu, valkoinen, nupullinen Olet tyttömäinen/poikamainen. 

Ruusu, vaaleanpunainen Ystäväsi ovat sinusta kiitollisia ja 
ihailevat sinua. 

Ruusu, valkoinen ja punainen Luot ympärillesi sopuisuutta ja 
yksimielisyyttä. 

Ruusu, keltainen ja punainen Kanssasi on onnellista olla. 

Samettikukka Osaat ennustaa tulevaa. 

Saniainen Olet lumoava. 

Syklaami Pystyt rohkaisemaan ujoja ystäviä  

Sireeni Olet luova ja aikaansaava. 

Tasetti Teet toiset onnellisiksi. 

Tuhatkauno Jaat omastasi tarvitseville. 
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Tulilatva Paneudut asioihin ihailtavalla 
tarmolla. 

Tulppaani Sinua odottaa maine ja kunnia. 

Tulppaani punainen  Pystyt toteuttamaan muiden 
unelmia. 

Unikko, punainen Sinulla on hyvä mielikuvitus. 

Unikko, valkoinen Luot ympärillesi levollisuutta ja 
rauhaa. 

Vehka Olet tulisieluinen. 
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 KUKKIEN VÄREIHIN LIITETTYÄ SYMBOLIIKKAA 
 

Keltainen Ilo, vilpittömyys ja avoimuus; rohkaisee, piristää 
ja vahvistaa hermoja 

Laventelin sininen Naisellinen kauneus, suloisuus, tyylikkyys ja 
jalous 

Lila, violetti Uusiutuminen, voima, tasapaino, mystiikka ja 
tiedostamattomuus 

Oranssi 
Hyväntuulisuus, vieraanvaraisuus ja lämpö, 
voima, kunnianhimo ja kestävyys  
Toivon sinulle kaikkea hyvää 

Pinkki Nuorekkuus, onnellisuus 

Punainen Kaipaus, intohimoinen rakkaus, romantiikka ja 
energia 

Sininen Luotettavuus, voima;  
viilentää, parantaa ja rauhoittaa 

Tummanpunainen Arvokkuus ja kalleus 

Vaaleanpunainen Naisellisuus, hempeys, romantiikka, rakkaus ja 
uskollisuus, salatut tunteet 

Valkoinen Puhtaus, rehellisyys, nuhteettomuus, 
viattomuus, kohtalo, talvi, lumi 

Vihreä Vanha viattomuuden symboli;  
uudistaa, rauhoittaa ja rentouttaa 

 


