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PÄÄKIRJOITUS

Kesäilyt on kesäilty ja on aika 
palata koulun penkille!

Tänäkin syksynä toivotamme 
tervetulleeksi joukon uusia skil-
talaisia. Onnittelut opiskelupai-
kasta ja loistovalinnasta.

Kevään etäopiskelu sujui mie-
lestäni mainiosti. Elämme poik-
keuksellisia aikoja edelleen, 
mutta uskon vahvasti, että kaik-
ki menee jatkossakin ihan hyvin. 
Usko sinäkin <3.

Tuijottelin viime yönä taivasta 
ja minut valtasi voimakas tunne, 
jonka pohjalta kirjoittelin teille 
ennustuksia. Löydät jo kultti-

maineeseen nousseen (kenen 
mukaan?) Sähkösanomien ho-
roskoopin tämän lehden sivulta 
x.

Kasvatin fonttikokoa ja kirjasin-
väliä, jotta tekstini pääsee hen-
gittämään vapaammin. En siksi, 
että en muuten saisi sivua täy-
teen.

Aurinkoisin, elokuisin ja työn-
täyteisin toimittajaterveisin,

Päätoimittaja Aukku

sahkosanomat@skilta.fi
Telegram: @aukkis

AURORA KAAJA
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FUKSIVASTAAVIEN TERVEHDYS
Morjestaa fuksit!

Jos sinulla on tämä sähkösanomien numero käsissäsi (Toim. huom. tai 
luet tätä netistä), olet hyvin
todennäköisesti päässyt opiskelemaan 
Suomen toiseksi suurimpaan,
sekä parhaimpaan yliopistoon Sähkötek-
niikkaa. Me odotamme jo innolla tulevaa 
vuotta.

Kauan aikaa sitten (loppukesästä 2019) 
kun me molemmat sattumalta
muutettiin Mikontalon hellään huomaan, 
olimme lähes täysin samassa
tilanteessa kuin tekin olette nyt. Tällä het-
kellä kun kirjoitamme tätä
tekstiä, alkaa jo näkyä valoa tunnelin 
päässä korona rajoitusten
höllentämiseksi. Aiomme tehdä kaikkem-
me sen eteen, että teillä olisi mahdollisim-
man eeppinen ja ikimuistoinen fuksivuosi 
ja pääsisitte
tutustumaan mahdollisimman moneen 
kanssaopiskelijaan. Seuraamme aktiivi-
sesti yliopiston, hallituksen ja aluehallin-
toviraston tuoreimpia linjauksia kokoontu-
misrajoituksiin liittyen, tiedotamme edellä 
mainittujen tahojen linjausten vaikutuksis-
ta syksyn tapahtumiin Skillan fuksit 2020-2021 Facebook-ryhmässä, 
sekä Skillan fuksit 2020-2021 Telegram-ryhmässä.

Teidät fuksit jaetaan pienempiin tuutorryhmiin, joihin jokaiseen tulee
useampi tuutori neuvomaan ja avustamaan sopeutumisessa yliopis-
tomaailmaan. Tulemme heti orientaatioviikosta lähtien järjestämään 
aktiivisesti toimintaa tuutorryhmissä ja eri tuutorryhmien välillä. Kan-
nattaakin osallistua kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin alusta lähtien 
reippaasti ja avoimin mielin!

Kun te vuorostaan saavutte Tampereen sydämeen, eli Herwoodiin, 
(mahdollisesti joku jopa legendaarisen Mikontaloon) teillä on varmasti

monia kysymyksiä ja hämärän peitossa 
olevia asioita liittyen yliopistomaailmaan 
ja sen kommelluksiin. Ei kuitenkaan hä-
tää, me fuksivastaavat ja tuutorit olemme 
olemassa teitä varten. Meiltä voi tulla hy-
vin matalalla kynnyksellä kysymään mitä 
tahansa opiskeluun ja yliopistomaailmaan 
liittyvää. Neuvomme teitä mielellämme 
mieltänne askarruttavissa asioissa.

Tulette melko äkkiä huomaamaan, että 
yliopisto poikkeaa aiemmista opinahjois-
tanne yhdellä merkittävällä tavalla. Yli-
opisto on nimittäin paljon muutakin kuin 
pelkkä koulu. Tänne tullaan viettämään 
aikaa ihan muuten vaan, erityisesti kilta-
huoneille. Meidän (S)kiltamme eli Sähkö-
killan, tuttavallisemmin Skillan, kiltahuone 
löytyy Sähkötalosta. Skillan sekä muiden 
kiltojen kiltahuoneet tulevat teille varmas-
ti tutuksi fuksivuoden aikana. Yliopistolta 
löytyy vapaa-ajan viettoon myös harras-
tekerhoja joka lähtöön, viininmaistelusta 
reserviläistoimintaan.

Muistakaa, että vaikka alussa tuntuukin että kaikenlaista infoa tursuaa 
ovista ja ikkunoista, ja kaikki ei välttämättä jää mieleen. Ei syytä pa-
niikkiin, me fuksivastaavat sekä tuutorit autamme teitä mielellämme!

Terveisin fuksivastaavanne,
Janne ja Joel
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TUUTORIT ESITTÄYTYVÄT
Moi! Oon Anni, 21-vuotias, alunperin kotoisin 
Oulusta, mutta viimeiset 5 vuotta asunut tääl-
lä Tampereen suunnalla! Vapaa-aikani kulutan 
lähinnä erilaisissa opiskelijatapahtumissa sekä 
opiskellessa, mutta voi mut joskus bongata 
myös Tamppiareenalta painoja heiluttelemasta-
kin. Toteemieläimeni olisi varmaankin pupu ja 
lempiruoka sushi. Pitäkää mahtava fuksivuosi, 
nähdään syksyllä!

Moro! Mää oon Antti. 
Olen kotoisin Tampe-
reen Teiskosta. Va-
paa-ajalla tykkään har-
rastaa kaikennäköistä 
urheilua esim. futista. 
Oon myös ihan jees 
beerpongissa. Tulkaa 
haastaan.

Moro! Mää oon Eero ja oon kotosin 
tuolta Pohjois-Pohjanmaalta Alavies-
kasta. Tykkään metallimusiikista ja ke-
sästä mutta eniten niiden yhdistelmäs-
tä eli metallifestareista! Ehdottomasti 
paras ruoka on Zarillon Rancho-burge-
ri opiskelijahintaan, suosittelen.

Moro! Mää oon Inka ja oon ko-
tosin Etelä-Lapista, Simosta. 
Lempikarkkejani on oikeestaan 
kaikki mistä löytyy suklaata, li-
mukkaa en juo, liian hapokasta. 
Tykkään tehä käsitöitä ja kattella 
Netflixistä höpösarjoja. Tein tätä 
varten netissä semmosen totee-
mieläintestin ja pöllöhän sieltä 
tuli vastaukseksi. Onnittelut opis-
kelupaikasta ja nähdään syksyllä 
Hervannassa! :)   

Morjestaa! Mä oon Janne ja toimin teidän fuksikapteenina. 
Ennen muuttamista opiskelija-asunnoista parhaimpaan, eli 
Mikontaloon, asustelin Kajaanissa. Ikää mulla on tällä het-
kellä mittarissa 21. Lempparilimu on ehdottomasti Pema 
ja oon sitä mieltä että muurinpohjaletut jäätelöllä on kesän 
kovin kombo. Fuksivuoden tapahtumista mulla jäi erityisesti 
mieleen Keskiasteen välitutkinto sekä Akateemisen kyykän 
MM-kisat. Mä ainakin odotan jo kovasti että päästään järk-
käämään teille syksyllä kaikkea kivaa, toivottavasti tekin odo-
tatte syksyä innolla!

Morjestaaa! Mä oon teijän tuutor 
Janne Laitilasta, jonka fuksivuosi on 
kestäny jo pari vuotta kun on ollu niin 
siistii. Meikäläisen löytää useimmiten 
joko torstain tapahtumasta tai skillan 
sählyvuorolta mähisemästä. Tervetu-
loo skiltaa ja tehään teille koronasta 
huolimatta huikee vuosi!

Moro! Mä oon Asta ja oon lähtöisin Lahesta, 
joskin Tampereelle kotiutunut jo 15 vuotta sit-
ten. Mä tuun toimimaan maisterituutorina, vaik-
ka toinen vuosi lähdössä itsellä vasta käyntiin. 
Vapaa-ajalla mut voi löytää mm. bommarin ta-
tamilta tai tamppiareenan ryhmäliikuntasalista. 
Oon harrastanut vähän kaikenlaista, mutta tan-
kotanssi ja cheerleading on mun päälajit. 

Luonikast ehtopäevä mukulat! Mnää ole 
juur se Joel, teiä sähköpaimen. Ol mnää 
myäs gotosi Raumalt, mutt se tul snul jo 
klaariks. Sitt jotai must. Toteemelämeks 
vois luanehti semmost ko biän sus ja tu-
atkai lembiruak o lapskous . Oteta syksyl 
sitt sil taval ett järk selkke!

Morjesta pöytään oon Juho 21 v. ja ihan Tampereelta kotoi-
sin vaikka ajokortissa ja passissa muuta lukeekin. Parhaat 
tapahtumat on niitä missä saa ruokaa tai saunotaan eli kun 
nämä yhdistetään saadaan kiltojen avajaissauna. Internetin 
mukaan toteemieläimeni on poro. Mielestäni olen enemmän 
kuitenkin kala, sillä porolla on liian monta vatsaa, koska se 
on märehtijä. Harrastuksiin kuuluu frisbeegolf, pyöräily, pe-
lailu kavereiden kanssa ja kalastus. Nähdään syksyllä!!

Moro! Mä oon Jussi 21v ja tuun 
etelä-pohjanmaalta Alavudelta. 
Vapaa-ajalla soittelen pääosin 
kitaraa ja kaikenlainen urheilu 
kuuluu päivittäiseen tekemiseen. 
Pepsi maxia ei voita mikään. 
Onnittelut teille fukseille aivan 
mahtavasta opiskelupaikasta ja 
muistakaa ettei mikään ole liian 
vakavaa, Näkemisiin!

Moro ! Meitsi on Katri ja toimin tuu-
torina teidän apuna ja tukena ens 
syksynä. Mun lempiaktiviteettejä on 
kahvin ja kaljan juonti ja kaikki muu 
huvittelu. Ootte tehny ihan huippu 
valinnan hyväksyessänne paikan 
sähköltä, varmistetaan yhessä että 
ette tuu katuun sitä :)

Moro! Mun nimi on Kirsi ja oon aito syntype-
ränen tamperelainen. Eli jos tarvii vinkkejä 
mistä löytää tampereel parhaat kahvilat tai 
baarit niin vastaus on että Hervannasta. 
Oon ahkera käymään tapahtumissa ja to-
dennäkösesti niissä myös törmäillään. Va-
paa-ajalla opiskelun ja tapahtumien kierte-
lyn lisäks tykkään ajella moottoripyörällä ja 
välillä tulee partio hommiakin tehtyy. Ollaan 
muiden tuutoreiden kanssa tekemässä teille 
unohtumatonta fuksivuotta ja toivotaan että 
siitä jokaiselle semmonen tulee.

Morjesta! Mun nimi on Oska-
ri ja pomppasin Tampereelle 
Pohjois-Savon metropolista, 
Varkaudesta. Nykyään olen 
Vuoreksen oma Leipuri Hiiva. 
Aina kun joudun tukalaan tilan-
teeseen, niin mietin, mitä Jethro 
Rostedt tekisi seuraavaksi. Toi-
von kaikille iloista ja reipasta 
mieltä! Niillä pääsee jo pitkälle. 
Nähdään syksyllä, jos ei tulla 
sokeiksi.
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Moikka! Olen Lauri, kotoi-
sin Pohjanmaalta Isostaky-
röstä. Ikää on 22 vuotta ja 
harrastuksista mainittakoon 
palomies hommat ja kalasta-
minen. Lempiruoka on perin-
teinen nistipata sipulilla. To-
teemieläin mulla on varmaan 
koala. Puissa en roiku mutta 
välillä makoilen pöydän alla 
melko samanlaisessa asen-
nossa. Tsemppiä fuksivuo-
teen!

Hei, olen 21 vuotias ja olen nyt 
asunut kuuden vuoden ajan Tampe-
reella. Vapaa-ajallani pelaan lauta-
pelejä ja toimin pesäpallotuomarina. 
Tykkään myös penkkiurheilusta. 
Mieluiten seuraan jääkiekkoa, ampu-
mahiihtoa ja pesäpalloa. Hengailen 
mieluusti myös Skillassa, jossa olen 
aina valmis pelaamaan esimerkiksi 
Mario Kart:ia. Toivottavasti tapaam-
me pian! -Lauri

Moikka! Täällä Linnea. Viimeisen vuo-
den aikana oon opetellut painimaan. 
Vielä en oo ketään voittanut mutta ree-
naan sitä ahkerasti alkoholin vaikutuk-
sen alaisena. Painimisen lisäksi tykkään 
nukkumisesta ja siks mun toteemieläin 
on mursu. Nähdään syksyllä!

Morjesta pöytään! 
Palloilin tieni Kajaa-
nista Tampereelle 
vuosi sitten, jotta 
pääsisin sukeltamaan 
opiskel i jaelämään. 
Harrastukset tulikin jo 
mainittua. Tsemiä syk-
syyn uusille fukseille!!
-Matias

Moi oon Meri ja oon kotosin 
Tampereen läntiseltä puo-
lelta. Urheilu on aika 5/5 
ja lemppari ruoka vois olla 
vaikka pelipäivän kanapasta. 
Mun toteemieläin ois sit var-
maan Topi ;D. Superkivaa, 
että tuutte meijän kanssa 
Herwoodiin ja muistakaa pi-
tää hauskaa!!

Hei olen Nicklas ja alun perin kotoi-
sin Laitilasta (kyllä sama paikka mistä 
myös Laitilan Kukko on lähtöisin). Olen 
21-vuotias ja vapaa-ajalla tykkään lait-
taa ruokaa + harrastan lentämistä. Lem-
pijuoma on vanilijacokis ja lempiruoka 
ylivoimasesti hyvä pizza.

Moi! Mä oon Nuutti ja oon kotosin Kuopion 
suunnilta. Vapaa-ajalla saatan urheilla, liikkua 
luonnossa, purjehtia tai puuhailla jotain muuta 
kivaa partion kautta. Pian alkaa teidän huikea 
fuksivuosi, joten nähdään jo varaslähdössä 
sekä myöhemmin syksyllä!

Terve! Mä olen Onni ja alunperin 
kotoisin iki-ihanasta Turusta. Sieltä 
karkuun lähdettyäni päädyin asuste-
lemaan tänne Hervantaan. Lempijuo-
mani on taskulämmin Corona ja lem-
piruokani on kehnosti keitetty lepakko. 
Olen 20-vuotias joten lähempänä 40 
ikävuotta kuin omaa syntymääni. Har-
rastan opiskelijatapahtumien lomassa 
Herwoodin hämärillä teillä lenkkeilyä 
sekä oluen nautiskelua. 

Moro! Oon Paavo ja tuun Kouvolasta. 
Vapaa-ajalla tykkään käydä erilaisissa 
tapahtumissa ja frisbeegolfata. Tetris 
on myös lähellä sydäntäni. Lempiruoka 
olisi wingsit, ei liian tulisella kastikkeella. 
Nähdään syksyllä ja pitäkää mahtava 
fuksivuosi!

Morjens! Meikä on Riku ja oon nääs tampe-
reelta kotosin. Opiskelujen ja tapahtumien lo-
massa harrastelen mm. kitaran rämpyttelyä ja 
moottoripyöräilyä. Luonnossa miut tunnistaa 
haalareiden taskussa asustelevasta pikachus-
ta. Hirvi on varmaan meikän toteemieläin. Ot-
takaa kaikki irti fuksivuodesta!

Morje! Mä oon Topi ja oon ko-
toisin Suomen munakunnasta 
eli Laitilasta. Oon 22-vuotias ja 
aina kun on aikaa, meen heit-
tämään frisbeetä. Lempiruoka 
on ehdottomasti sushi ja siks 
koenkin, et mun toteemieläin 
on kaikki Meri-eläimet. Terve-
tuloa viettämään elämänne 
parasta aikaa! 

Moro, mun nimi on Tuomas 
ja oon syntyperäinen tampe-
relainen. 20-vuotta on ikää ja 
harrastuksiini kuuluu jalkapallo 
ja frisbeegolf. Lempiruokani 
täytyy ehdottomasti olla siivet, 
ja toteemieläimeni olkoon ket-
tu. Toivotan hauskaa alkavaa 
fuksivuotta kaikille fukseille!

Moro uudet fuksit! Olen Ville 22v ja 
kotoisin Äänekoskelta. Vapaa-ajalla 
lenkkeilen ja pelaan wowia. Lem-
pijuoma: maustamaton, kuiva vesi. 
Opiskelun aloittaminen oli parhaim-
pia aikoja elämässäni. Suosittelen 
lähtemään fuksivuonnna avoimin 
mielin mukaan kaikkiin tapahtumiin!

Oon Jori Porista ja tykkään 
Finding Dorysta (se elokuva). 
Joskus pelailen korista. Kun 
Suomi voittaa, käyn torilla. 
Sori.8 9



Kokoussalien jännitteitä purkamassa

Hei sinä fuksi, wanhempi tie-
teenharjoittaja taikka jotain 
siitä väliltä! Puuttuuko ylioppi-
laskunnalta mielestäsi kenties 
jokin palvelu tahi tapahtuma? 
Kaipaatko vaikuttamistyöhön li-
sää särmää? Oletko innokas ja 
ideoille avoin tabula rasa, joka 
vain odottaa sopivaa paikkaa 
hypätä messiin? Mikäli vasta-
sit yhteenkään kysymykseen 
edes ujon ”eeeehkä”, miksi et 
itse olisi päättämässä ja vaikut-
tamassa asioihin?

Ylioppilaskunnan edustajistovaalit ovat 
tulossa. Edustajisto on ylioppilaskun-
nan korkeinta päätäntävaltaa käyttävä 
elin. Toisin sanoen, edustajistossa teh-
dään päätökset ylioppilaskunnan kai-
kista suurista linjoista, kuten mm. talo-
udesta ja toiminnan ja vaikuttamistyön 
pääsuunnista. Jos haluat nähdä laajan 
otannan tamperelaista opiskelijaelä-
mää sekä tamperelaisia opiskelijoita, 
ei edustajistoa parempaa paikkaa ole-
kaan. Kevyellä panostuksella pääset 
olemaan osana vaikuttavinta opiskeli-
jajoukkoa Tampereella.

Kahden vuoden kauden kuluessa 
edustajisto kokoustaa lukuvuosien ai-
kana noin kerran kuussa, jota edeltää 

usein asioita pohjustava ”iltakoulu”, 
jossa keskustellaan tulevan kokouk-
sen asioista. Näiden lisäksi yleensä 
edustajistoryhmät tahtovat kokoon-
tua valmistelemaan kokouksen asioita 
oman porukan kesken. Täten aktiivi-
selle edaattorille hommia kertyy noin 
kolme iltaa kuukaudessa. Homma ei 
siis todellakaan vie liikaa aikaa! Edus-
tajistohommat ovat myös sinänsä irral-
laan muusta järjestötoiminnasta, eli ei 
haittaa vaikket olisi esimerkiksi killan 
toiminnassa millään lailla mukana. Vä-

Adam Zeidan

lillä päinvastoin olisi siistiä saada toi-
mintaan mukaan sellaisia henkilöitä, 
jotka eivät vielä ole jo seitsemän puljun 
hallituksessa. Älä siis murehdi, vaikket 
olisikaan kovin kokenut järjestötoimija: 
kiinnostuksella pääsee hyvin pitkälle.

Tähdennän siis erityisesti seuraavia 
päivämääriä:

- Ehdolle asettuminen 3.8. – 24.9.
- Ennakkoäänestys 28.10. – 30.10.
- Varsinaiset vaalipäivät 2.11. – 4.11.

Teekkarit ovat totutusti olleet äänek-
käitä vaikuttajia, joilla on omanlaisensa 
särmää ja kulmaa asioihin. Tampere-
laisista teekkareista skiltalaiset ovat 
olleet tiettävästi erityisen aktiivisia. Jo 
70-luvulla skiltalaiset ovat mm. osoit-
taneet mieltään Vietnamin sotaa vas-
taan, keränneet kolehtia nälänhädän 
voittamiseksi sekä järjestäneet paikal-
lisesti Hervannassa ja muualla Tampe-
reella lukemattomia tempauksia. Tätä 
lippua on mukava kantaa korkealla 
myös 2000-luvun puolella.

Lisää vaaleista kannattaa käydä luke-
massa osoitteesta www.trey.fi/edusta-
jistovaalit. Tuolle sivulle myös päivittyy 
infoa pitkin syksyä aikataulujen tarken-
tuessa. Tarkempaa tietoa edustajistos-
ta löytyy osoitteesta www.trey.fi/organi-
saatio/edustajisto. 

Sattuipa myös niin sopivasti, että al-
lekirjoittanut on vielä tulevan syksyn 
ajan edustajiston puheenjohtaja! Mikäli 
sinulla on mitään kysyttävää edusta-
jistotoiminnasta, koski kysymys sitten 
vaaleja taikka edustajistoa yleensä, 
minulta löytyy varmasti sinulle vastaus. 
Olepa siis rohkeasti yhteydessä.

Aurinkoisin kesäterkuin,

Adam Zeidan
adam.zeidan@tuni.fi
Telegram: @personaltreyner
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TREY - ME OPISKELIJAT

Tampereen ylioppilaskunta TREY on Suo-
men toiseksi suurin ylioppilaskunta. TREYn 
muodostavat me noin 18 000 Tampereen 
yliopiston opiskelijaa. Eli myös sinä, arvon 
fuksi, olet upouusi TREYläinen!

TREYn tärkein tehtävä on edistää opiske-
lijoiden yhteisöllisyyttä ja valvoa meidän 
etujamme.  TREYn piirissä toimii yhteen-
sä noin 160 järjestöä. Järjestöjen joukosta 
löytyy ainejärjestöjä ja kiltoja (kuten Skilta), 
ammattiainejärjestöjä ja ihan puhtaasti eri 
harrastuksiin erikoistuneita kerhoja. Jär-
jestöjen joukosta löytyy varmasti jokaiselle 
jotakin! 

TREYn puoleen voit kääntyä lähes mis-
sä tahansa ongelmatilanteessa. Meidän 
asiantuntijamme tarjoavat opiskelijoille 
neuvontaa esimerkiksi toimeentuloasiois-
sa ja kurssien järjestelyihin liittyvissä on-
gelmatilanteissa. TREYssä työskentelee 
myös kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka 
auttavat ja neuvovat opiskelijoita, jotka 
ovat kohdanneet tai todistaneet häirintää 
tai syrjintää. 

TREY tarjoaa opiskelijoille myös paljon jä-

senpalveluita ja näistä näkyvin on varmasti 
opiskelijakortti. Voimassa olevalla lukuvuo-
sitarralla varustettu opiskelijakortti toimii 
alennustodistuksena esimerkiksi VR:llä, 
opiskelijaravintoloissa ja muissa kahvilois-
sa ja ruokapaikoissa. Sen lisäksi TREYltä 
voi lainata pakettiautoa ja urheiluvälineitä.

Edunvalvonnan ja jäsenetujen lisäksi 
TREY järjestää tapahtumia jäsenilleen. 
Suurin on Wappu, josta varmasti tulet kuu-
lemaan monta kertaa ensimmäisen vuote-
si aikana! Tampereella on Suomen suurin 
Wappu, johon osana kuuluu Tampereen 
teekkarien järjestämä Teekkarikaste mui-
den noin sadan tapahtuman lisäksi. Wap-
pu on loistava hetki tutustua muiden alojen 
opiskelijoihin ja kaikkeen, mitä meidän yli-
opistomme järjestöt tekevätkään!

TREYn toimisto sijaitsee Hervannassa, 
Päärakennuksessa eli ihan Skillan oman 
kiltahuoneen lähellä. Toimistolla töitä te-
kevät kymmenhenkinen hallitus ja noin 15 
työntekijää. Osa työntek’ijöistä työskente-
lee keskustan kampuksella. 

Onnittelut vielä opiskelupaikan saamises-
ta ja tervetuloa opiskelemaan Tampereen 
yliopistoon! 

Skiltaisin TREYveisin,
Salla-Mari Palokari
TREYn hallitus 2020 tapahtumat, vapaa-
ehtoiset & talous
Seuraa TREYtä:
Instagram: @treytampere
Facebook: https://www.facebook.com/treytampere/
Nettisivut: https://www.trey.fi

SALLA-MARI PALOKARI
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Horoskooppi

Vesimies 20.1.-18.2. 

Elämme erikoisia aikoja, mutta edes 
se ei ole sammuttanut sisäistä paloa-
si. Olet liekeissä, tapahtui mitä tahansa!

Kalat 19.2.-20.3. 

Elämässäsi tapahtuu nyt paljon hyvää. 
Ehkäpä olet juuri aloittamassa opinnot 
uudessa paikassa ja tapaat pian elämäsi 
rakkauden... Luota hyvään, elämä kantaa. 

Oinas 21.3.-19.4. 

Vau, sinähän HEHKUT! Muutkin ovat 
huomanneet sen, tiedäthän. 30.9.  
kaikki kääntyy vieläkin paremmak-
si, kun jotakin yllättävää tapahtuu...

Härkä 20.4.-20.5. 

Jiihaa! Tämä on elämäsi syksy. Ener-
giatasosi on korkealla, vaikka illat pime-
nevät. Arkesi helpottuu, kun luot täysin 
tyhjästä radikaalin innovaation. Ehkä-
pä se voisi mullistaa koko maailman?

Kaksonen 21.5.-20.6. 

Harrastuksesi tuottavat sinulle iloa. Loppu-
kuusta oivallat, mikä on elämän tarkoitus, 
mutta älä ota siitä paineita itsellesi. Ympä-
rilläsi on paljon valoa, älä sammuta sitä.

Rapu 21.6.-22.7. 

Pois alta, rapu on liekeissä! Alkukesän epä-
varmuus on muisto vain, kun otat syksyn 
haasteet vastaan. Muista kuitenkin neuvo, 
jonka kuulit viime vuonna, sillä sen sano-
ma on tärkeämpi kuin ehkä ymmärsitkään.

Leijona 23.7.-22.8. 

Planeetat ovat sijoittuneet nyt juuri oikein 
Leijonan näkökulmasta. Sinun kannat-
taa hyödyntää tämä hetki, sillä koskaan 
ei voi tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi.  

Neitsyt 23.8.-22.9. 

Sinulla on edessäsi tunteiden vuoristo-
rata, mutta tällä kertaa rata kulkee vain 
pilvissä eikä alamäkiä ole näköpiirissä. 
Ota kaikki ilo irti matkasta!

Vaaka 23.9.-22.10. 

Mikä tuo ääni on? Se on MENESTYK-
SEN SURINA, joka kuuluu sinusta. Ei-
hän sitä voi olla kuulematta! Vielä ennen 
lokakuun  kolmatta päivää saat uuden 
ystävän, jonka avulla opit tärkeän taidon.

Skorpioni 23.10.-21.11. 

Voiko se olla? Ei kai se kuitenkaan... 
Vai olisiko asia sittenkin niin? Vain sinä 
voit ottaa selvää. Itse asiassa vastaus 
löytyy jo sinusta, kunhan osaat etsiä.

Jousimies 22.11.-21.12. 

Marraskuun jousimiehellä kaikki rullaa 
kuten tähänkin asti, mutta joulukuus-
sa syntynyt jousimies on uuden edes-
sä. Älä pelkää, tämä on hieno mahdol-
lisuus, johon sinun kannattaa tarttua.

Kauris 22.12.-19.1. 

Olet tuntenut itsesi tyhjäksi, mut-
ta nyt on muutoksen aika. Ota ohjat 
käsiisi, niin huomaat, että pystyt us-
komattoman voimakkaisiin tekoihin. 
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kesä loppuu
koulut alkaa
2,60
ei hervannassa
enää raikaa

-kiiski


