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F U K S I VA S TA AVA N  T E R V E H DYS  

Hei fuksit! 

Ihan älyttömän suuret onnittelut uuden opiskelupaikan johdosta. Teitte 
erinomaisen valinnan, jota ette varmasti tule katumaan. Olen Elina, tuleva toisen 
vuoden opiskelija, teidän tuutori ja VITA:n fuksivastaava. Minä ja muut tuutorit 
odotetaan teitä jo malttamattomina… Ensimmäiset viikot tulee olemaan täynnä 
menoa ja meininkiä ja pääsette tutustumaan Viikin kampukseen, opiskeluun 
liittyviin käytännön asioihin, ja tietenkin tärkeimpään, eli toisiinne! Orientaatioviikko 
on rankka, mutta lupaan, että se on sen arvoinen. Uutta asiaa ja informaatiota tulee 
aika paljon. Älkää kuitenkaan stressatko, jos ja kun tuntuu siltä, ettei mikään meinaa 
pysyä päässä. Meiltä tuutoreilta saa aina kysyä, jos joku asia unohtuu tai on 
epäselvää. Fuksioppaan avulla pääsette ehkä hieman eroon ensiahdistuksesta ja 
hämmennyksestä, ja voitte aloittaa opintonne rennommin mielin. Tämän on 
tarkoitus olla se lehtinen, josta löytyy kaikki olennainen tieto, tai ainakin linkit 
tarkemman infon pariin. 
  
Haluan vielä sanoa super paljon onnea ja tervetuloa Viikkiin. Mulle voi aina tulla 
juttelemaan tai kysymään ne kaikista tyhmimmät kysymykset, joihin yritän parhaani 
mukaan vastata. Omat vinkkini tulevalle vuodelle: Osallistukaa rohkeasti 
tapahtumiin myös orientoivan jälkeen ja lähtekää mukaan myös ainejärjestö-
toimintaan, koska se on loistava tapa verkostoitua ja päästä vaikuttamaan 
yliopistoaikanne menoon ja meininkiin. Teillä on edessä ikimuistoisia hetkiä ja 
kokemuksia, joita jaatte ihan huippuporukan kanssa. Opiskeluhommat kannattaa 
hoitaa ajoissa (ne jää helposti muuten tekemättä), laskareihin eli laskuharjoituksiin 
kannattaa ottaa kaveri mukaan kärsimään, turha stressaaminen ei auta yhtään 
ketään. Nauttikaa joka hetkestä, tästä tulee huippu vuosi! Nähdään pian! 

Innolla orientoivaa odottaen, 

Elina Kuusela, VITA:n fuksivastaava  
& kaikki tuutorit
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- Liity Facebookissa YET-fuksit 2019 -ryhmään, jotta pysyt parhaiten kärryillä 
tulevasta. Mikäli et pysty syystä tai toisesta liittymään ryhmään, ota yhteyttä 
tuutorivastaavaan (elina.kuusela@helsinki.fi) 

- Muista ottaa opiskelupaikkasi vastaan, ilmoittautua läsnäolevaksi ja maksaa HYY:n 
jäsenmaksu. 

- Luo Helsingin yliopiston tunnukset. 
- Muuttajat, hoitakaa muuttoilmoituksenne kuntoon. 
- Lataa sähköinen Frank opiskelijakortti ja hae alennus HSL-matkakorttiisi. 
- Tyhjennä orientaatioviikko (26.8. – 30.8.) muista menoista - ohjelmaa on päivällä ja 

illalla. Torstai on pääpäivä. Voit myös harkita orientaatioviikon jälkeisen viikonlopun 
varaamista lepoa varten, jos se suinkin on mahdollista. 

- Orientoiva viikko alkaa ma 26.8.2018. klo 9.00 Viikin kampuksella Metsätieteiden 
talossa (Latokartanonkaari 7), sali 110, (Is B1).  

- Opiskelijan digitaidot - materiaaleihin on hyvä tutustua jo ennen orientoivan viikon 
alkua. 

Y E T - F U K S I N  M U I S T I L I S TA

Nälkä? 
- Pieneen nälkään suositus on Korona, joka sijaitsee Infokeskuksessa (se sininen pyöreä 

rakennus, joka pistää heti ensimmäisenä silmään). Koronasta saa joka päivä keittoa, 
uuniperunaa ja paninia ja se on Viikin opiskelijaravintoloista ainoa, josta saa ruokaa 
vielä lounasajan jälkeen (lämmintä ruokaa klo 17 asti ja kahvila sulkeutuu klo 19). 

- Biokeskus sijaitsee - yllätys yllätys - Biokeskuksessa. Täältä löytyy myös parhaat 
kahvileivät ja herkut. AH! 

- Viikuna, EE-talossa. 
- Ladonlukko eli Ladis, sijaitsee A-talossa, eli tänne eksytte luultavasti monet hyvät kerrat. 

Ladiksesta saat myös Helsingin parasta leipää, sitä kannattaa mättää minkä pystyy! 
- Jos pyörit keskustassa ja nälkä iskee, mainitsemisen arvoinen paikka on 

Ylioppilasaukion unicafe, josta saa ruokaa arkisin klo 19 asti.  
 Suuta kuivaa? 
- Kampuksen vierestä löydät ison Prisman, josta löydät mietoja juomia ja menomehua 

tilanteeseen kuin tilanteeseen. 
- Samassa rakennuksessa myös Alko, josta apua kyykkyviinien ja sitä vahvempien 

etsimiseen. 
- Useimmiten myös bileistä saat ostettua menojuomaa halvalla, käteinen on silloin sun 

paras kaveri. 
Menojalkaa vipattaa? 
- Facebook! Kannattaa seurata ainejärjestöjen fb-sivuja, ettei tapahtumat ja 

ilmoittautumiset mene ohi.  
- Kide.app

https://www.facebook.com/groups/289937058624659/
https://www.frank.fi/opiskelijakortti/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/
https://www.facebook.com/groups/289937058624659/
https://www.frank.fi/opiskelijakortti/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/


Ainejärjestöt ovat opiskelijoiden organisaatioita, jotka järjestävät tapahtumia jäsenilleen ja muille 

opiskelijoille. YET-kandiohjelma muodostettiin useasta vanhemmasta koulutusohjelmasta. Koska 

näillä ohjelmilla oli omia järjestöjä, koulutusohjelmien yhdistymisen seurauksena nykyisillä YET-

kandin opiskelijoilla on 4 aktiivista omaa ainejärjestöä. Tässä niistä lyhyet esittelyt - lisätietoja 

löydät halutessasi kunkin järjestön kotisivuilta, Instagramista tai Facebookista! 

 

VITA - Viikin taloustieteilijät ry  

VITA on kaikkien YET-opiskelijoiden kattoainejärjestö. Se pyrkii yhdistämään 

kaikki taloustieteistä kiinnostuneet maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan 

opiskelijat. Vita järjestää opiskelijoille erilaisia tapahtumia, pirskeitä ja 

ekskursioita. Me YET-opiskelijat käytämme VITA:n tummansinisiä haalareita. Vuosi           

 2019 on juhlavuosi, sillä tänä vuonna VITA täyttää 10 vuotta! Valmistaudu siis   

     ikimuistoiseen fuksisyksyyn. 

     Kotisivut • IG: vitaryofficial • FB: Viikin Taloustieteilijät 

 

Vuorovaikeutus - ympäristöekonomistit ry 

Vuorovaikeutus eli tuttavallisemmin VV edustaa ympäristö- ja luonnonvara-

ekonomian opintosuunnan opiskelijoita. Ennen vuotta 2017 aloittaneet 

opiskelijat tunnistat ympäristötieteilijöiden tummanvihreistä haalareista. 

Kotisivut • IG: vuorovaikeutus • FB: Vuorovaikeutus - Ympäristöekonomistit ry 

VEKE - Viikin elintarvike- ja kuluttajaekonomistit ry 

VEKE on elintarvike- ja kuluttajaekonomian opintosuunnan opiskelijoiden 

järjestö. Ennen vuotta 2017 aloittaneet opiskelijat käyttävät elintarvike-

tieteilijöiden turkooseja haalareita.  

IG: vekeviikki • FB: Viikin elintarvike- ja kuluttajaekonomistit ry 

Voluntas ry 

Voluntas on markkinoinnista ja kaupallisesta alasta kiinnostuneiden tylöelämä-

orientoitunut järjestö. Ennen vuotta 2017 aloittaneet opiskelijat käyttävät 

Voluntaksen omia mustia haalareita.  

IG: voluntasry • FB: Voluntas ry  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A I N E J Ä R J E S T Ö E S I T T E LY T

https://www.vitary.fi
https://www.facebook.com/vitaryofficial/
https://vuorovaikeutusry.wordpress.com
https://www.facebook.com/VuorovaikeutusYmparistoekonomistitRy/
https://www.facebook.com/vekeviikki/
https://www.facebook.com/voluntasry/
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V I TA : N  P U H E E N J O H TA J A N  T E R V E H DYS

Hyvä fuksi ja tuleva vitalainen, 

Sydämelliset onnittelut ansaitusta opiskelupaikasta ja tervetuloa soveltavien taloustieteen 
osaajien joukkoon Viikkiin! Olet aloittamassa hyvin antoisaa ajanjaksoa elämässäsi. Ajanjaksoa, 
jonka aikana sinun on mahdollista oppia valtavasti uutta tottakai tieteenalastamme, mutta myös 
itsestäsi, elämästä ja pallomme kanssatallaajista. Se mahdollisuus on kuitenkin itse käytettävä. 
On aika heittäytyä ja antaa tulevan näyttää, mitä opiskelijaelämällä on sinulle tarjota. 
 Et ole tuntemattoman ajanjakson alussa yksin. Tukenasi ovat lukuisten opintojen tueksi 
valjastettujen internet-alustojen lisäksi opettajat, koulutussuunnittelijat, tuutorit, ainejärjestöt 
edustajineen sekä, ennen kaikkea, lukuisat uudet ystäväsi ja opiskelijatoverisi. Voit siis 
luottavaisin mielin heittäytyä uuden vietäväksi ja nauttia matkasta! 
 Viikin Taloustieteilijät ry eli tuttavallisemmin VITA on YET-kandiohjelman 
kattoainejärjestö. Järjestömme hallituksen ja toimihenkilöstön voimin teemme työtä jokaisen 
YET-kandiohjelmassa puurtavan opiskelijan eduksi. Mahdollistamme, tarjoamme, edustamme, 
pidämme puolia, vaikutamme ja joskus myös laskutamme, jotta MMTDK:n taloustieteen 
osastolla olisi opintosuunnasta riippumatta opiskelijaa ja työelämää palvelevaa opetusta, 
riemukasta vastapainoa tenttikirjoille ja entistä kapeampi kuilu opintojen ja työelämän välillä. 
 Tavoitetta toteutamme tiiviissä yhteistyössä muiden taloustieteen osastolta ponnistavien 
ainejärjestöjen kanssa. Yhteistyömahdollisuuksiin tartutaan avoimesti myös ainerajat ylittäen. 
Koemme, että yhteistyöllä saavutamme enemmän kuin osien summan. 
 2019 on VITA:n 10v juhlavuosi ja ensimmäistä kymmentä ikävuotta juhlistetaan 
marraskuun alussa järjestömme historian suurimmilla juhlilla. Myös te, hyvät fuksit, olette 
tervetulleita osallistumaan tai järjestämään jotain ennennäkemätöntä Viikin opiskelijapiireissä! 
 Opiskelijaelämällä on jokaiselle jotain tarjottavaa. Kannustan rohkeuteen tarttua 
mahdollisuuksiin; olivatpa ne mitä vain ainejärjestöpestistä urheiluvuoroihin tai lukupiireistä 
ainejärjestöjen tarjoamiin excuihin tai bileisiin. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että parhaat 
tarinat ja muistot tehdään siellä, missä aloittaminen jännittää ja lopputulos naurattaa tai avartaa. 
Nyt on teidän vuoronne. 

Vielä kerran tervetuloa ja onnittelut hyvästä  
valinnasta, nähdään orientoivalla viikolla! 

Valtter Vuori, VITA:n puheenjohtaja 
& koko VITA:n hallitus
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F U K S I A A K KO S E T  

A-talo (4.) 
  
Ainakin ensimmäisen periodin tulette 
viettämään pääosin A-talossa. Siellä myös 
me tuutorit tapaamme teidät ensimmäisen 
kerran. A-talossa sijaitsevat ravintola 
Ladonlukko (Ladis) sekä käytetyimmät 
luentosalit, kuten Raisio-sali. Lue myös 
kohta "Metsätieteiden talo" 
  
Alina-Sali 
  
Oiva paikka sitseille tai bileille. Sijainti 
aivan Helsingin keskustassa, Uudella 
Ylioppilastalolla Virgin Oilin kainalossa. 
Jatkoille tai taksitolpalle ei ole ikinä pitkä 
matka. 

Approt 
  
Alkavat päivällä, loppuvat aamulla. 
Tarkoituksena täyttää appropassi leimoilla, 
joita saat ostaessasi juoman / ruoka-
annoksen approkarttaan merkityistä 
ravintoloista. Seuraavan päivän vointia voi 
piristää palkintona ansaittu haalarimerkki. 
  
Biokeskus (3.) 
  
Rakennus, joka kuuluu enimmäkseen Bio- 
ja ympäristötieteellisen tiedekunnan 
opiskelijoille. Rakennuksessa saattaa 
kuitenkin olla muutamia luentoja ja 
tenttejä. Rakennuksessa on Unicafé, joka 
on nimetty talon mukaan. 
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C-grundi (6.) 
  
Kerrostalon kellari, joka muuntuu Viikin 
tunnetuimmaksi bilepaikaksi. Rakastettu ja 
vihattu, joka jokaisen Viikissä opiskelevan 
on koettava itse. Tulette löytämään itsenne 
täältä muutamaan otteeseen... 
  
EE-talo (5.) 
  
Edustaa kampuksen uudempaa rakennus-
arkkitehtuuria Eviran talon kyljessä. Täällä 
on paljon luokkia, laboratorioita ja hiljaisia 
sopukoita, joita voi hyödyntää opiskeluun. 
Ja löytyypä täältä ravintola Viikunakin - 
aina yhtä hymyileväisine kassaneiteineen. 
  
Excursio 
  
Opintoretki/tutustuminen jonkin yrityksen 
toimintaan. Tuttavallisemmin excu on 
ainejärjestöjen järjestämää ohjelmaa, josta 
kannattaa ottaa hyöty irti. Myös 
oheistuotteet ovat kivoja.  
  
Fuksi 
  
Sinä. Ensimmäiset viikot eksyneen 
näköisenä haahuileva opiskelijan alku. 
Jossain yhteyksissä saa liikanimen "-
pallero”. 
  
Ilmoittautuminen 
  
Muista ilmoittautua kursseille ja tentteihin. 
Tentteihin ilmoittautuminen saattaa 
unohtua joiltakin tuutoreiltakin vielä. 
  
Infokeskus Korona (1.) 
  
Kirjasto, muutama luentosali ja kahvila 
Korona. Tämä on se pyöreä sininen 
rakennus, jonka ohikulkija huomaa 
ensimmäisenä. 

Kattosauna Sivistys 
  
Tämä mesta tulee tutuksi jo heti 
orientaatioviikon ensimmäisinä päivinä. 
Sivistys on Helsingin ylioppilassäätiön 
omistama tila ja se sijaitsee Domus 
Gaudium -nimisen rakennuksen ylimmässä 
kerroksessa. Tiloista löytyy niin sauna kuin 
kattoterassikin! 
  
Ladis eli Ladonlukko (4.) 
  
Monen YETiläisen suosima ravintola A-
talossa. Täältä löytyy myös kabinetti, jota 
voi varata esimerkiksi kokouksia varten. 
”Kaks kuuskyt.”  
  
Laskarit 
  
Laskuharjoitukset. Etenkin ympäristö- ja 
luonnonvaraekonomiaan suuntautuvien 
melkeinpä viikoittainen kiusa. Ota kaveri 
messiin ja tehkää yhdessä. Jaettu paha on 
pienempi paha. 

Latokylä (6.) 

Viikissä sijaitseva ylioppilaskylä, joka 
tarjoaa huokeita vuokra-asuntoja 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
opiskelijoille. Täällä sijaitsee myös 
aiemmin mainittu C-grundi.  
  
Metsätieteiden talo (4.) 
  
B-talo, mutta maallikon silmin vaikuttaa 
osalta A-taloa. Raja on hyvin häilyvä, ja 
siksi puhekielessä tarkoittaakin usein 
samaa rakennusta kuin A-talo. Esimerkiksi 
Raisio-salin koodi on B2, mikä on 
hämmentänyt opiskelijoiden mieliä jo 
vuosikymmenet. 
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Monitoimitalo eli Monari (7.) 
  
Sijaitsee Latokartanossa, kivenheiton 
päässä Viikin kampukselta. Täällä on hyvin 
opiskelijan kukkarolle sopiva kuntosali ja 
sisäpelikenttä, jossa järjestetään 
tiedekuntamme opiskelijoille tarkoitettu 
MMYL:n palloiluvuoro pari kertaa viikossa. 
Täällä järjestetään myös orientoivan viikon 
torstain suurbileet! 
  
Nopat eli opintopisteet (OP) 
  
Näitä tavoitellaan noin 60 per vuosi. 
Milloin niitä saa ja kuinka monta, vai 
saatko ollenkaan, on aina yhtä suurta 
arpapeliä. Alea iacta est. 
  
Pupu 
  
Tänä vuonna käyttöön otettu kevyemmän 
ja raskaamman menon tilaisuuksiin 
tarkoitettu tila Töölössä. 
  
Sillis 
  
Vuosijuhlien jälkeinen rapea tilaisuus, jossa 
syödään brunssin tapainen ateria. 
Suuressa maailmassa sillispäivänä juhlitaan 
kuulemma kahta kauheammin, mutta 
Viikki-piireissä tätä ilmiötä ei ole 
toistaiseksi näkynyt. 
   
Sitsit 
  
Akateeminen pöytäjuhla, joka tapoineen ja 
perinteineen muuntaa käsityksesi 
pöytäjuhlista iäksi. Vähän ruokaa ja paljon 
juomaa ja laulua. Pääasia, että on hauskaa. 
Skål! 
  

Tentti 
  
Kirjallinen kuulustelu, jossa voidaan tenttiä 
luennot ja/tai kirjallisuutta. Tenttejä on 
yleensä kolme, uusinnat mukaan 
laskettuna. Kannattaa olla tarkkana 
ilmoittautumisen kanssa ;) 

Think Company Viikki (2.) 

Niin kutsuttu yrittäjyysyhteisö sekä 
yhteiskäyttötila, joka tuo yhteen 
opiskelijoita, tutkijoita ja yrittäjiä. Täältä 
ovat useat Viikkiläiset start-upit saaneet 
alkunsa. 
  
Vappu 
  
Opiskelijoille joulua ja juhannusta 
tärkeämpi juhlapäivä (/-viikko), jonka 
juhlintaan kuuluu vahvasti haalarit, 
kuohujuomat ja valkolakit. Havis Amanda, 
Hämiksen wappu, Ullanlinnanmäki. Oi 
Wappu on. 
  
Vujut 
  
Ainejärjestön vuosijuhlat, joihin puetaan 
päälle ns. "parempaa Seppälää". Juhliin 
kuuluu usein cocktailtilaisuus, kolmen 
ruokalajin illallinen, puheita ja lopuksi 
vapaamuotoisempaa juhlintaa. Sekä 
tietenkin jatkot. Vujuilla lauletaan myös 
lauluja kuten sitseillä, mutta etiketti on 
muodollisempi. PS. Tänä vuonna VITA 
täyttää 10 vuotta ja tulevat vujut tulee 
olemaan vuosikymmenen suurimmat 
bileet, joten niitä ei kannata jättää välistä. 
Stay tuned. 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Alisa kävelee sairaan 
nopee - jos satut hänen 
ryhmäänsä kampusta 
kiertäessä, kannattaa 
varautua pienehköön 
urheilusuoritukseen!  
“Ruoan ei tarvinnut olla 
hienoa tai erikoista vaan 
hyvää.” 

Viola on lupsakka kaveri, 
jolla on sana hallussa ja 
runosuoni kukkii. Savon 
murre taittuu ja tartuttaa 
sitä tamperelaisittain 
tovereihinsa. Moikku. 
“Homman nimi on 
meininki.” 

Elsa on epäilemättä 
karaoken kuningatar. Avoin 
jokaiselle illan mukanaan 
tuomalle haasteelle 
oikeasta summasta. 
“Don’t stress. Do your 
best. Forget the rest.” 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T U U T O R I E S I T T E LY T  
15 YET-tuutoria ovat täällä teitä varten, auttamassa ja tarjoamassa  

tukea opiskeluun ja elämään yleensäkin liittyvissä asioissa.



Elina on VITA:n 
fuksivastaava. Hän on 
yllytyshullu, jonka löydät 
valtaamasta tilaa tanssi-
lattialta uskomattomilla 
tanssimooveillaan. Hän on 
pieni mutta pippurinen. 
”No hitto miksei!” 

 

Katja on todellinen 
taiteilijasielu - hän on se 
ihminen monien 
haalarimerkkien ja 
facebook-grafiikoiden 
takana. Järjestöjyrä ja 
vähän työnarkomaani. 
”Pitkään elämään mahtuu 
monta häpeän hetkeä.” 

Hanna on tuutoreiden 
tuutorina vastuussa vähän 
kaikesta, eikä aina ehdi 
kaikkeen mukaan. Kun saat 
hänet kiinni, kannattaa 
kysyä elämänneuvojen 
lisäksi juusto- ja 
viinisuosituksia alan 
ammattilaiselta. 
“Nukkuminen kannattaa 
aina.” 

Petra on tuutorporukan 
cool mama. Sanoilla ei ole 
merkitystä - vain naurulla. 
”Nauru todellakin 
pidentää ikää - tai haluun 
ainakin uskoa siihen.” 

Laura on aurinkoinen 
räpätäti! Hän on aina 
valmis ottamaan vastuuta - 
ihan minne vain menet, 
tämä tyttö on siellä - mutta 
vain hetken, koska Laura ei 
pitkään pysy paikoillaan!
Och samma på svenska. 
“Parempi myöhään kuin ei 
milloinkaan.” 

Jaakolla on sydän 
paikallaan ja hieno 
kimono. Positive vibes 
only from our Jaakko-
kulta. Saattaa olla 
kaupunkipyörien 
brändilähettiläs. 
“Jos bussi jättää, juokse se 
kiinni.” 
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Linda on positiivinen 
ilopilleri, varsinainen 
hymytyttö. S-marketin 
tunnollisin työntekijä ja 
empiirisen tutkimuksen 
mukaan mainio 
ryhmätöissä. 
”Se, joka huolehtii 
etukäteen, kärsii kahdesti.” 

Kata on rento tyyppi, 
jonka kanssa on kiva 
keskustella. 
Suhtautuminen elämään 
on monivaiheisen 
fuksivuoden jälkeen zen.  
”Älä jätä huomiseen sitä, 
minkä voit jättää ensi 
viikkoon.” 

 

Kia on kävelevä 
tapahtumakalenteri ja 
kertoo sinulle kaupungin 
parhaimmat unicafet. 
Toisinaan Kian murresanat 
saattavat hämmentää 
sinua, mutta siihen tottuu. 
“Jos et tiedä tentissä 
vastausta, arvaa jotain. Jos 
ei muuta, saa proffa 
ainakin hyvät naurut.” 

Iinan kanssa pääset 
harjoittamaan 
sarkasmitaitojasi, eivätkä 
bileet ole koskaan tylsiä 
hänen kanssaan. Iinan voi 
löytää välillä mitä 
ihmeellisimmistä 
tapahtumista Kian 
suostuttelemana. 
“Osallistukaa kaikkiin 
kemuihin.” 

Lilli tietää ja puhuu paljon 
mutta ei välttämättä aina 
vain olennaista. Usein 
reissussa, useimmiten 
pelin tai turnauksen takia. 
Todennäköisesti voittaa 
kädenväännössä. 
”Optimisti ehtii aina! 
Ainakin vähän 
myöhässä…” 

Onni on nuori herra 
Kruununhaasta - kivat 
hiukset ja söpö hymy. Pilke 
silmäkulmassa ja aina 
sanat paikallaan. Onnilta 
saat hyviä ja suorasanaisia 
elämänviisauksia. 
“Elämä on ihanaa, kun sen 
oikein oivaltaa.” 
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Oinas 21.3.-20.4 
Vappuna heliumpallosi ovat kohdallaan: koet 
jotain ikimuistoista. Vinkki: pidä mieli avoinna 
ja muista laittaa ylimääräinen herätys 
vappuristeilyn aamuna. 

Härkä 21.4-20.5  
Tähdet asettuvat kohdalleen ja fuksivuotesi tuo 
elämääsi uutta taikaa. Ihastut heti 
ensimmäisellä viikolla ihanaan ihmiseen, jota 
pidät esikuvanasi. Vinkki: ota härkää sarvista ja 
tutustu rohkeasti uusiin ihmisiin! 

Kaksoset 21.5.-21.6  
Tutustut sitseillä mukaviin sampsalaisiin ja 
uberin sijaan pääset traktorikyydillä kotiovelle. 
Vinkki: pidä mielessä, että parhaimmat hetket 
tapahtuvat suunnittelematta. 

Rapu 22.6-22.7  
Tulevana vuonna kyykkyviinilihastesi lisäksi 
myös rohkeutesi kasvaa ja saat heti unelmiesi 
kesätyöpaikan. Vinkki: muista hakea kesätöitä 
ajoissa. 

Leijona 23.7-22.8  
Fuksivuonna revit pelkkiä vitosia tenteistä ja 
pärjäät muutenkin hyvin opinnoissani. Muista 
kuitenkin höllätä, äläkä ole liian ankara itsellesi. 
Vinkki: sitsilaulut ovat parasta vastapainoa 
laskareille ja lagrangen funktioille.  

Neitsyt 23.8-22-9 
Tartu uusiin haasteisiin ennakkoluulottomasti. 
Vinkki: edessäsi on vaikea päätös, jossa tällä 
kertaa kannattaa kuunnella järkeä tunteiden 
sijaan. 
  

Vaaka 23.9-23-10  
Kielletty hedelmä houkuttelee fuksiristeilyllä, 
mutta mieti tarkkaan, kannattaako siihen 
langeta. Vinkki: muista ehkäisy. 
  
Skorpioni 24.10-22.11  
Helmikuu on skorpionin kuukausi! Pääset 
lukematta läpi vaikeasta tentistä ja suoritat 
pikkulaskiaisen kunnialla läpi kultainen 
appromerkki palkintonasi. Vinkki: nyt on aika 
mennä täysillä! 

Jousimies 23.11-22.12  
Fuksibileiden iltana juttelet vessassa tulevalle 
parhaalle kaverillesi - pidä tästä ihmisestä 
kiinni! Vinkki: ota kaikki irti uudesta 
elämänvaiheesta ja koita myös päästä irti 
menneistä kokemuksista.  

  
Kauris 23.12-21.1  
Fuksivuosi tulee muuttamaan elämääsi hurjalla 
vauhdilla. Uudet tuttavuudet antavat elämääsi 
uutta energiaa ja tapaat tulevan sydänystäväsi 
bileissä. Vinkki: muista syödä ennen sitsejä.  

Vesimies 21.1-19.2  
Fuksisyksyllä sinusta hehkuu positiivista 
energiaa! Pidä varasi - joku tuutoreista saattaa 
iskeä sinuun silmänsä heti ensimmäisellä 
viikolla. Vinkki: lounaan hintaan kuuluu vain yksi 
lasi mehua / maitoa. 
  
Kalat 20.2-20.3 
Kesän aikana kerätty hyvä karma palautuu 
sinulle syksyllä: erään illan hämärtäessä tapaat 
ihmisen, joka tulee muuttamaan elämäsi. 
Vinkki: suhtaudu muutokseen avoimin mielin.

F U K S I H O R O S KO O P P I

13


