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Kirjastoväen Astroklubi avautuu lomakauden horoskoopilla. Astu Astron maailmaan ja lue kaikki
olennainen tulevan kesän ja syyskuun tapahtumista. Mitä tähdet eivät kerro työstä, tunne-elämästä,
matkoista yms. –  sen ja paljon muuta kertoo Mister Astro, aivan ilmaiseksi Verkkarin lukijoille.
Mister Astro – aidosti empaattinen ja luotettava (ennusteiden toteutumisprosentti jopa yli 97%),
perinpohjaisesti vastuunsa ja taksansa tunteva näkijä, tarvittaessa henkilökohtainenkin. Astro luo
järjestystä ja iloa kirjastokansan kosmokseen. Ota Astro operatiivisen suunnittelun aperitiiviksi.
Astro on huomisen PaMua, mutta voit tutustua siihen jo nyt.

KAURIS (23.12.-20.1.)

Vaikka kesällä sataisi rakeita, niin kauris on tasaisen vahvassa vedossa sekä kirjasto-oloissa että
vapaallakin. Pontta riittää kesän mittaan monenlaisiin ponnisteluihin, ja itsevarmuutta uhkuva
kauris käy tarvittaessa kehittyvää dialogia mökkinaapurin, torikauppiaan tai vaikka liikkuvan
poliisin kanssa. Kuitenkin viimeistään ennen elokuun alkua peli on syytä puhaltaa poikki ja ottaa
muutaman viikon aikalisä, osin toiminnallinenkin. Puhtia syksyyn haetaan golf-kentiltä,
purjehduksista ja Länsi- Euroo-pan metropoleista. Taide-elämyksetkin ovat palkitsevia, olipa
kohteena sitten Retretti, Firenze tai Lieksan vaskiviikot.

Rakkaudessa ja tunne-elämässä on ajoittain lievää klappia, joka tasoittuu syyskuun alkupuolella.
Sinkut voivat viritellä uusia suhteita jo kesän aikana, mutta vasta keskisyksy tai loppuvuosi enteilee
todellisen täysosuman esiinmarssia. Varsinkin viikkiläiset näyttäisivät olevan onnekkaassa
asemassa, eikä muillakaan merkin edustajilla taida mennä hullummin. Avarin mielin tulevaan!

Matkakohteet (täsmätärpit): Lissabon, Firenze, Lieksa, Myllylammen seisakki/ravintola, Golf
Talma.

VESIMIES (21.1.-18.2.)

Vesimies hakeutuu lomakauden aikana lämpimiin paikkoihin. Varsinkin esimiehenä toimiva
vesimies kaipaa aurinkoa ja virkistystä, ja niinpä viileän alkukesän aikaan on hyvä lähteä jonnekin
Välimeren seudulle ja syventyä rauhassa rusketusrajapintoihin. Hyvä ruoka saattaa maistua, joskus
tosin liiaksikin, ja juuri ennen syyskautta on viisainta aloittaa kuntoilukuuri tai uusi harrastus,
suositel- tavimpana jokin itämainen kamppailulaji. Rakkausrintamalla on varsin tasaista lukuun
ottamatta juhannuksen etkoja (18.-23.6.) ja loppukesää. Myöhäissyksyllä on ilmassa jo enemmän
romantiikkaa, ja jonkun onnekkaan näytölle saattaa ilmestyä jopa kutsu kihlamatkalle.

Keskikesä näyttäisi olevan työn kannalta parasta aikaa. Heinäkuussa ja elokuun alussa on hyvä
”tallentaa” vanhat asiakirjat tietokoneen ö-asemalle. Jokin keväällä pinnalle putkahtanut hanke
etenee viimeistään syyskuussa ja ilahduttaa lähiesimiestäsi. Asiaan saattaa liittyä jopa matka tai
ainakin uusia sfäärejä avaava ja röörejä puhdistava
seminaari.

Matkatärpit: Rodos, Amalfi, Mallorca.
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KALAT (19.2.-20.3.)

Kala kuivalla maalla on kuin silli purkissa tai hai kulhossa. Kalojen merkeissä syntyneet ovat nyt
kesän ilopillereitä tai jopa todellisia seurapiirihaita: juhlaseremonioita ja muitakin menoja riittää
pitkästä aikaa. Lomajakson aikana voi paistatella päivää joko järven rannalla tai saaristomerellä,
samapa tuo. Virkistäviä hetkiä on tarjolla, mihin vieheisiin kalat ikinä tarttuvatkaan. Syksymmällä
on luvassa ehkä ompeluseuraa tai pursiseuran talkoot – kaikki kuitenkin mieluisaa puuhastelua.

Töissä on pientä takapakkia elokuussa, mutta sekin näyttäisi olevan nopeasti ohimenevä
nytkähdys,  josta voi selvitä parilla pontevalla korjausliikkeellä. Ja jos sairaus iskee, niin vanhat
konstit kuten terva, sauna ja viina voivat yllättäen auttaa.

Rakkautta ja romantiikkaakin on luvassa etenkin helatorstain ja juhannuksen välissä ja ainakin
Meilahden kaloilla myös elo- ja syyskuussa. Matkailu avartaa, mutta ainakin maaliskuisilla kaloilla
kesän parhaat jaksot vierähtävät kotimaassa. Sukulaiset saattavat piipahtaa kylässä lomajakson
kuluessa tai ilahduttaa jotenkin muuten. Työtoveritkin voivat aktivoitua työajan ulkopuolella,
jolloin tiedossa on viihdyttäviä hetkiä esimerkiksi kesän taide- ja
kulttuuririennoissa.

Matkatärpit: Rymättylä, Russarö, Saimaan vesistö, Sardinia.

OINAS (21.3.-20.4.)

Energiaa riittää vielä juhannuksen jälkeen ainakin merkin loppupuolella (5.-20.4.)syntyneillä ja
erityisesti keskustakampuksen oinailla. Voimasuoritukset eivät aina takaa A-luokan kvaliteettia,
mutta esimerkiksi RFID-tarrojen läiskiminen tai muu käytännönläheinen työ sujuu tehokkaasti, ellei
nestehukka tai auringonpistos yllätä. Loppukesällä alkaa jonkin isohkon urakan ideointi, joka
kantaa hedelmää pian lomakauden jälkeen. Oinas osoittautuu tässä oivalliseksi ideanikkariksi.
Loma kannattaisi sijoittaa joko heinäkuun viikoille 27-28 tai elokuun loppuun. Ulkomaan
matkakohteet eivät välttämättä houkuttele mutta omalla tai kavereitten mökillä on rentouttavaa.

Romantiikan saralla kesäkausi voi olla yllätyksetön, mutta ei hätää, sillä syksyllä kaikki on jo toisin.
Tunne-elämä on muutenkin varsin seesteistä, ja henkinen kantti pitää, vaikka oinaan sisua
koeteltaisiinkin joko töissä tai vapaa-ajalla. Joskus mennään hieman hammasta purren, mutta
kiitosta ja palkintojakin lienee luvassa. Uhkapelejä on vältettävä, mutta Kenossa tai Lotossa onni
taitaa pyöriä hellekauden päättyessä.

Matkatärpit: Pakarisen lomamökit, Speden saluuna & Nightclub Riviera (Kouvola), ABC Alaveteli.

HÄRKÄ (21.4.-21.5.)

Etenkin kaikki metadataan liittyvä puuhastelu luistaa alkukesästä heinäkuun puoliväliin. Lomalle ei
nyt mitenkään malttaisi lähteä, mutta kenties pakettimatka turistipyydykseen tai junalippu jonnekin
pohjoiseen on jo hankittu. Toivottavasti loma kutsuu viimeistään viikolla 30. Sähläilyn
mahdollisuus kasvaa viimeistään elokuun alussa, joten silloin on turvallisempaa olla marjametsässä
tai vaikka koti- puutarhassa. Ainoastaan Viikin ”häröilijöillä” voi tilanne voi olla hallitummin
hyppysissä.

Kesä on rakkauden aikaa härälle, kunhan ei jää kotikoloon nyhjäilemään. Jotkut kollegoista
osoittautuvat oivallisiksi seuraihmisiksi.  Tämä voi ajan mittaan johtaa kutkuttavaan teerenpeliin.



Uudet ja syvät ystävyyssuhteetkin ovat mahdollisia ja vanhat taitavat lujittua. Vielä elokuussakin on
vipinää ja kipinää tai ainakin silmäpeliä tanssiparketilla, kenties lomamatkalla jossain Keski- tai Itä-
Suomessa.

Matkatärpit: Tampereen rautatieaseman laituri 3, Oulun läänin Härkölä, Pamplona.

KAKSOSET (22.5.-21.6.)

Kaksosten työt sujuvat alkukesästä suhteellisen rouhevasti, mutta viimeistään juhannuksen tienoilla
etenkin toukokuussa syntyneet alkavat kaivata siestaa ja irtiottoa rutiineista. Kesäksi tulisi jättää
vain kevyen sarjan töitä: raportoinnit ja strategiat kannattaa jättää kuukaudeksi tai pariksi hyllylle
hautumaan. Jotkut saavat jäädä ehkä lopullisestikin pölyttymään. Vasta elokuun lopulla on otollinen
hetki tarttua uuteen urakkaan. Jos Flexim-saldo on reilusti plussalla, niin siitä on vihdoin aika päästä
eroon. Nyt porukan mukana Kaisaniemen puistoon mölkkyä heittämään tai vaikka Suomenlinnaan
piknikille!

Suuren romantiikan aika taitaa olla vasta syksyllä mutta alku- tai keskikesä tarjonnee hilpeitä
ja  jopa koomisiakin hetkiä kollegojen ja uusien tuttavien parissa. Pitkässä suhteessa eläville kesä
on tasapainoista aikaa, vaikka jokunen kesäkissa tai -kolli voikin houkutella kaksosia ansaan. Nyt
jäitä hattuun ja kymmeneksi kotiin! Uutta suhdetta havittelevien kannattaakin odotella helluntain ja
jopa lomakauden yli.

Matkatärpit: Nummi-Pusula, Minneapolis-Saint Paul, Turun Kakskerta.

RAPU (22.6.-22.7.)

Ravun työvire on varsin mainio läpi vuoden ja enimmäkseen myös kesällä. Alkuvuoden muutos-
paineet ovat jo menneen talven lumia, ja töihin keskittyminen sujuu mutkattomasti läpi kesän.
Energiataso on jo sitä luokkaa, että jopa kokonaisen henkilöstösuunnitelman kirjoittaminen
onnistuisi muutamassa päivässä. Silti kone on välillä suljettava ja akkuja ladattava. Mahdollisuus
maaseudun tarjoamaan rauhaan on ilmeinen. Hyviä värähtelyjä on myös jossain meren äärellä tai
kaupunkilomalla Keski-Euroopassa. Otollisin lomailukausi osuu aivan heinäkuun loppuun ja
elokuun alkupuolelle. Lomarahanvaihtopäivän tai saldovapaan voi pitää jo kesäkuussa ellei
aiemminkin.

Rakkaus, uusi tai vanha, lienee löytynyt jo vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana, tai sitten
rakkauselämän uudet tuulet puhaltavat loppusyksystä. Ravut voivat vetää puoleensa myös
onnenonkijoita ja vehkeilijöitä. Intuitio kyllä kertoo, kuka on vilpitön ja kenellä taas ketunhäntä.

Matkatärpit: Keuruu, Köln, Pohjois-Karjala, Krabi Thai Village.

LEIJONA (23.7.-23.8.)

Työvire on läpi vuoden hyvä, jos sairauksilta on vältytty. Latausta riittää niinkin pitkälle, että loma-
kauden alkaessa useimpien voi olla vaikeaa vaihtaa vapaalle. Siksi valmiiksi suunniteltu
pakettimatka, vaellusviikko, kesäleiri tai retriitti voi olla ratkaisu ongelmaan. Loman ajankohdalla
ei sinänsä ole suurta merkitystä, kunhan vain loma tulee pidettyä. Sosiaalinen ”seurapiirileijona” on
ylipäänsä kesäjuhlien ja -tapahtumien polttopisteessä. Juhannuksena koivut humisevat ja
maakuntalaulut raikuvat jossain notkelmassa, heinä- ja elokuussa puolestaan kreisibailataan



rokkifestareilla. Joku saattaa juhlia hillitymminkin, esimerkiksi oopperajuhlilla. Kesä on kaikin
puolin hyvää irtiottoa arjesta.

Rakkaus- ja tunne-elämän kannalta parhaita kausia ovat juhannuksen tienoo ja elokuun ensimmäi-
nen puolikas. Työn maailmastakin voi löytyä uusia ystäviä tai mielenkiintoisia tuttavuuksia, kenties
jokunen oudompikin ilmestys.

Matkatärpit: Helsinki-Vantaan lähtöportti A30, Utajärven Untorock, Kuusamo, Bayreuth.

NEITSYT (24.8.-22.9.)

Aina pedantti ja määrätietoinen neitsyt on pitkän kevään jälkeen kunnon stressinpoistoloman
tarpeessa. Kylpylämatka voisi auttaa, ellei halua työterveyshuollon stressitestiin. Ainakin maisemia
kannattaa vaihtaa eikä lomaa pidä lykätä kovin myöhäiseen ajankohtaan, jos suinkin mahdollista.
Lähipiirikin on todennäköisesti myötämielinen asian suhteen.

Töissä menee sinänsä mukavasti – ainoana ongelmana on työn määrä. Laadusta voi paikoin joutua
tinkimään, mutta muuten neitsyt puksuttaa eteenpäin vakaasti kuin VR:n Pendolino. Välillä
kannattaa ottaa riskejäkin ja saada tosi virkistystä kesäiseen arkeen. Porthanian lähitalojen suunnalta
voi tulla yllättävä lounaskutsu, johon kannattaa vastata myöntävästi.

Entäpä rakkaus ja tunteet? Lämpimiä tunteita on pelissä jo ennen juhannusta ja romanttisia illallisia
tiedossa syyskesän saapuessa. Keskikesällä on muutenkin ilo ylimmillään, vaikkei heti arvaisi.
Jokin kesätapahtuma tai -harrastus saattaa koukuttaa. Myös matkat tarjoavat elämyksiä, mutta
äkkilähtöjä kannattaa välttää.

Matkatärpit: Lähtöportti A6 (Hki-Vantaa), Kykladit, Tuusulan rantatie.

VAAKA (23.9.-22.10.)

Vaakojen tähtikuvioissa on tällä kaudella jopa sellaista jämäkkyyttä, että oksat pois. Näkymät
kesään ja alkusyksyyn ovat samalla kertaa sekä vanhaa stabiliteettia säilyttäviä että uutta uurtavia.
Uudet avaukset näyttävät toimivan, joten nyt jos koskaan voi turvallisesti tarttua Soleen, Solmuun
tai vaikka Nelli–portaaliin. Loma voi ajoittua melkein mihin tahansa ajankohtaan, koska
lomakaudella näyttää lähes mikä tahansa onnistuvan. Lomalla kannattaa hakeutua maakuntiin –
rauha löytyy joko mökiltä tai kansanpuistosta.

Onnea ja tasapainoa löytyy myös rakkaudesta ja ystävyyssuhteista, ainakin enimmäkseen. Eräs
pitkäaikainen ihailija voi olla tyrkyllä heinäkuussa: luottotiedot ja yleinen luotettavuus olisi hyvä
tarkistaa ennen lähemmän tuttavuuden solmimista. Hyvä veli tai sisar –verkoston hyödyntäminen
onkin tällöin paikallaan. Kaiken kaikkiaan: nyt näyttää oikein hyvältä.

Matkatärpit: Liesjärven kansallispuisto, Imatra, Ranua, Biarritz.

SKORPIONI (23.10.-22.11.)

Tähtikartalta löytyvät aspektit ovat paikoin hämmentäviä. Kvintiilien runsaus voi kieliä
skorpioneille kertyneestä ylimääräisestä energiasta, joka ei kanavoidu ainoastaan työhön vaan
mahdollisesti kulttuurisiin ja taiteellisiin tavoitteisiin. Luovan skorpionin olisikin lomallaan syytä
panostaa esimerkiksi (kuva)taide- tai musiikkiharrastukseen (tähtikuviossa selvä viittaus mm.



trumpettiin?). Näille voi raivata aikaa jo alkukesästä ja miksei myöhemminkin, jos seinänaapurit
pysyttelevät mökeillään.

Muuten tuleva lomakausi ehkä elo- ja syyskuuta lukuun ottamatta etenee paljolti vanhan kaavan
mukaan, kenties sukulaisten tai hyvien ystävien parissa. Lokakuiset ja Kumpulan kampuksella
vaikut- tavat saattavat lähteä yllätysmatkalle, jopa Euroopan ulkopuolelle. Tämä on enemmän kuin
suositel- tavaa, jos rahatilanne suo mahdollisuuden. Joitakin mahdollisuuksia on kuitenkin luotava
omin voimin – onnettaren odottelu ei välttämättä auta.

Romantiikka astuu näyttämölle joko heinä- tai syyskuussa. Perheellisillä on peruskuvionsa – ihan
miellyttävää vaan ei ehkä ”elämää suurempaa”, mutta voisikos juuri parempaa enää toivoakaan.

Matkatärpit: Joutsan joutopäivät, Joutsenon taidekesä; Matkahuolto

JOUSIMIES (23.11.-22.12.)

Kesä on hieman kaksijakoinen: toisaalta voimakasta sitoutumista työhön, toisaalta uuden etsintää.
Loma selkiyttää ajatuksia ainakin joksikin aikaa. Sisäistä levottomuutta ei pidä hämmästellä, vaan
se on valjastettava voimavaraksi. Näin tapahtuukin monelle jousimiehelle jo ennen syksyä. Matkat
ovat suositeltavia läpi kesän ja vielä syksylläkin. Saaristo on hyvä suunta tai jokin n. 200 000
asukkaan kaupunki Manner-Euroopassa. Myös uusi harrastus voi tuottaa mieluisia elämyksiä.
Todennäköisesti sellainen löytyy aivan odottamattomalta suunnalta. Henkistä kasvua tapahtuu lähes
huomaamatta.

Rakkaus ja tunteet jaksavat hyvin, mutta vaativat panostusta etenkin keskikesällä. Muutenkin
heinäkuu ja elokuun alkupuoli ovat vahvaa aikaa sosiaalisten suhteiden kannalta: verkostoitumista,
sukutapahtumia ym. lienee odotettavissa. Työmatkoillakin on mahdollisuus tarttua uusiin
haasteisiin. Etenkin esimiesasemassa olevat tuovat matkoilta jännittäviä ideoita, joiden toimivuutta
testataan vielä marraskuussa ja ehkä myöhemminkin. Rahapeli voi tuottaa onnenkantamoisen ja
toisenkin syyskuussa. Muuten kukkaronnyörejä on kiristettävä, sillä talousasioissa on myötätuulta
vasta kuluvan vuoden loppumetreillä ja tulevana vuonna 2012.

Matkatärpit: Basel, Turun saaristo, Linnatuulen matkailupalvelut/Linnatuuli Tourist Information
(Tervakoski).

Kirjoittaja

Mister Astro
Keskustakampuksen kirjaston hallinto-, horoskooppi- ja huuhaa-palvelut
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