
VALOKUITUHOROSKOOPPI  

Miten eri tähtimerkit käyttäisivät valokuitua?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaaka 24.9. – 23.10. 

Vapaa-aikaansa matkustellen, ihmisiä tapaillen ja 

kulttuurista nauttien viettävä, sosiaalinen Vaaka ei ole 

välttämättä mikään tietokone-ekspertti, mutta hän saa 

silti paljon irti valokuituliittymästään. Eniten iloa 

tuottaa pätkimätön yhteys silloin, kun Vaaka pitää 

yhteyttä ystäviinsä ja järjestää kotoaan käsin 

nettitapaamisia esimerkiksi Skypen avulla. Vaaka 

nimittäin nauttii kaikesta, mihin liittyy ihmisiä ja 

vapaata oleskelua. Musiikki on hänelle läheisin 

kulttuurimuoto ja hyvin monet Vaakaihmiset ovatkin 

musiikillisesti erittäin lahjakkaita ja saavat jopa 

elantonsa musiikista. Vaaka kuunteleekin mielellään 

konsertteja televisiosta, radiosta ja netistä. Hän pitää 

kuitenkin myös hyvistä elokuvista, joten hän hankkii 

heti tilaisuuden tultua itselleen internet-tv:n. Eläimet 

ovat Vaa’alle tärkeitä. Mikäli hänellä on kissoja, koiria 

tai hevosia, hän haluaa toimivan etävalvonnan, jotta 

tietää miten lemmikit voivat esimerkiksi hänen töissä 

ollessaan. 

 

Skorpioni 24.10. – 22.11.  

Koska Skorpioni kestää paineita huonosti, hänen tulisi 

hankkia itselleen rentoutumiskeinoja, joiden parissa 

unohtaa arjen ankeus. Tässä mielessä valokuituliittymä 

sopiikin helposti stressaantuvalle Skorpionille, sillä 

toimintavarma valokuitu ei aiheuta stressiä, toisin kuin 

langaton yhteys, jolla vaikkapa musiikin kuuntelu 

netistä on yhtä tuskaa jo pelkästään jatkuvan 

pätkimisen takia. Luontohullun Skorpionin kannattaa 

elää maalla, sillä suuret ihmismäärät, melu ja saasteet 

hermostuttavat häntä. Maalla hän tarvitsee kuitenkin 

toimivat tietoliikenneyhteydet, erityisesti mikäli hän 

haluaa tehdä etätöitä kotoa käsin. Skorpioni on 

talousasioissa nerokas, ja niinpä hän näkee monia 

vuosikymmeniä kestävän valokuituliittymän myös 

hyvänä sijoituksena tulevaisuuteen. Matkat kaukaisiin 

maihin olisivat sielunhoitoa Skorpionille. Jos hän ei 

jostain syystä itse voi matkustaa, niin nopean 

valokuituyhteyden avulla hän ainakin voi pitää yhteyttä 

toisella paikkakunnalla tai ulkomailla asuviin ystäviinsä 

ja sukulaisiinsa.  

Jousimies 23.11. – 22.12.  

Elämäntavoissaan Jousimies on reipas 

ulkoilmaihminen, ja luonto, ulkoilu, kasvit ja eläimet 

ovat hänen sydäntään lähellä. Näissä 

ulkoilmaharrastuksissa mobiililiittymä onkin 

Jousimiehelle usein todella kätevä, mutta kotona sen 

nopeus ei riitä, eikä se ole tarpeeksi toimintavarma 

Jousimiehen työkuvioihin tai harrastuksiin. Monet 

Jousimiehet pelaavat mielellään netin tietokonepelejä, 

mihin tarvitaan nopea, symmetrinen yhteys. Siksi hän 

hankkiikin valokuidun heti, kun se on mahdollista, 

sillä liittymä varmistaa myös lähitulevaisuuden 

teräväpiirtoiset ja pätkimättömät elokuvakokemukset. 

Jousimiehellä on tietynlainen vapauden kaipuu ja halu 

matkustaa. Kotona ollessaan liikunnallinen jousimies 

katsoo internet-tv:stä mielellään urheilu- ja luonto-

ohjelmia. Jousimiehelle liikunnasta saattaa tulla 

ammatti, yhtenä esimerkkinä valmentaja. Tällöin hän 

pystyy pitämään yhteyttä valmennettaviinsa 

valokuituyhteyden mahdollistaman videokuvan avulla, 

ja siten hän voi antaa ohjeita ja lajista riippuen jopa 

näyttää oikean suorituksen sekä keskustella 

valmennukseen liittyvistä asioista valmennettaviensa 

kanssa tarvitsematta matkustaa. 

Kauris 23.12. – 19.1.  

Kauriin merkkiä hallitsee yksinäisyys ja sen 

ymmärtäminen, joten Kauriin pitäisi vapaa-aikanaan 

vetäytyä pois suurista ihmismassoista. Suuret 

ihmisjoukot hermostuttavat häntä ja lomamatkatkin 

tulisi suunnata paikkoihin, joissa on vähän ihmisiä. Jos 

Kauris elelee maaseudun rauhassa, niin hänen 

kannattaisi kuitenkin hankkia valokuituliittymä, sillä 

toimivan internetyhteyden avulla hän voi luotettavasti 

pitää yhteyttä ystäviinsä. Tämä on tärkeää, sillä Kauriin 

merkkiin liittyy usein liiallinen yksinäisyys, joka saattaa 

tuottaa surua ja masennusta. Kaurisihmiset ovat 

ahkeria, käytännöllisiä, tunnollisia, luotettavia, 

hyvämuistisia ja kestäviä. Monet heistä sopivat hyvin 

myös johtajiksi. Lisäksi useimmilla on 

liikemiestaipumusta. Moni Kauris tuntee ns. 

häkkikokemuksen, jossa hän tuntee olevansa kaiken 

ulkopuolella ja tilassa, missä mikään ei etene toivotulla 

tavalla. Tietoliikenneyhteyksien ollessa kyseessä tämä 

häkkikokemus syntyy erityisesti pätkivän ja liian hitaan 

yhteyden seurauksena ja lisää ahdistusta varsinkin 

työssä. Mikäli Kauris on yrittäjä, niin valokuituyhteys 

on yrityksen kehittämistä ajatellen välttämätön 

hankinta.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalat 20.2. – 21.3.  

Monet Kalat viihtyvät ulkona vapaa-aikanaan. Uinti, 

purjehdus, soutu, rannalla makaaminen ja kalastaminen 

ovat Kaloille rakkaita harrastuksia. Silloin kun Kalat ei 

ole ulkona, hän viihtyy hyvin myös kotisohvalla, jossa voi 

rentoutua työpäivän jälkeen internet-tv:stä tallentamiensa 

ohjelmien parissa tai internetin tarjoamien 

vuokravideopalvelujen parissa. Kaloille koti on tärkeä, 

yhteiskunnallinen rientäminen ei niinkään. Kalaihmistä 

lähellä ovat myös musiikki, kuvataide ja tanssi. 

Mystiikkaan taipuva tai uskonnollinen Kalat puolestaan 

pystyy seuraamaan valokuituliittymän ansiosta myös 

vaikkapa nettikirkon lähetyksiä, mikäli hän asuu haja-

asutusalueella eikä pääse jumalanpalvelukseen. Myös 

nettikonsertit tarjoavat musiikista pitävälle, kotona 

viihtyvälle kalalle mukavaa ajanvietettä. Kalaihmiset 

toimivat usein ammateissa, jotka liittyvät toisten ihmisten 

auttamiseen. Hän voi olla ammatiltaan esimerkiksi 

lääkäri, pappi, sairaanhoitaja, kätilö tai sosiaalityöntekijä. 

Näissä ammateissa hän tarvitseekin erittäin varmoja ja 

huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä, sillä ihmishenget 

ovat tällöin hänen käsissään.  

Vesimies 20.1. – 19.2.  

Vesimiehellä on yleensä paljon ystäviä ja hän on 

sosiaalinen. Juhlat sekä kaikenlaiset tapahtumat 

paikallisista sahtimarkkinoista valtiovierailuihin 

kiinnostavat häntä. Vesimies saattaa olla ajatuksiltaan 

äärimmäisen radikaali ja uudistushaluinen. Raha ja valta 

eivät ole hänelle tärkeitä. Uusien asioiden kehittäminen 

on hänestä kuitenkin innostavaa, jopa siinä määrin, että 

hänen on joskus vaikea sopeutua nykymaailman 

menoon. Siksi hän innostuukin heti valokuidun 

mahdollisuuksista ja siitä, mitä uusia palveluja, erityisesti 

ihmisten hyvinvointiin liittyviä, se voisi tuoda 

mukanaan. Vesimies haluaa paljon kokemuksia, hän 

matkustaa paljon ja vaihtaa usein asuin- ja työpaikkaa. 

Hän ahdistuu kaikenlaisesta muutosvastarinnasta, joka 

estää kehitystä ja jota ihmiset saattavat toisinaan lietsoa 

ympärilleen. Siksi hän ei myöskään ymmärrä valokuidun 

ja langattoman verkon vastakkainasettelua. 

Uudistushaluisena ihmisenä hän haluaisi nimittäin 

kehittää myös langattomien verkkojen kapasiteetin 

huippuunsa - mikä sekin onnistuu nimenomaan 

valokuidun avulla - sillä Vesimies hankkii itselleen 

mielellään uusimmat älypuhelimet ja myös käyttää niitä 

tehokkaasti niin työ- kuin vapaa-aikana.  

Oinas 22.3. – 20.4. 

Oinas on optimistinen johtajaluonne ja pioneeri, joka 

etsii uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Niinpä hän 

ymmärtääkin heti myös valokuidun nykyiset mutta myös 

tulevaisuuden mahdollisuudet. Kenties hän itsekin alkaa 

kehitellä uusia palveluja verkkoon esimerkiksi oman 

yrityksensä puitteissa, sillä hänellä tuntuu olevan kyky 

aavistaa tulevaisuuden muutokset sekä kehittää uusia 

toimintamalleja ja ratkaisuja. Parhaimmillaan Oinas on 

silloin, kun hän saa toimia omin ehdoin. 

Valokuituliittymä sopiikin hänelle siksi erityisen hyvin, 

sillä valokuituyhteyteen ei vaikuta muiden surffailu tai 

muu netin käyttö kuten langattomilla yhteyksillä, jotka 

tukkeutuvat erityisesti haja-asutusalueilla heti kun 

käyttäjämäärä kasvaa. Toisten ehdoilla eläessään Oinas 

saattaa nimittäin olla ärtyisä ja synkkämielinen. Toimiva 

valokuituyhteys vaikuttaakin myönteisesti Oinaan 

mielialaan, sillä hänen ei tarvitse lainkaan stressata 

yhteyden pätkimisestä. Silloin tällöin Oinaan olisi hyvä 

rentoutua myös esimerkiksi hyvien keskustelujen parissa 

ystävien kanssa. Tähän valokuituyhteys tarjoaisikin 

mahdollisuuden silloin kun Oinas ei kiireiltään ehdi 

kyläilemään. 

Härkä 21.4. – 21.5.  

Härällä on luonnostaan rahanhankintakykyä, joten hän 

ottaa valokuituliittymän heti kun mahdollista, koska se 

lisää samalla hänen kiinteistönsä arvoa. Härkä sopii hyvin 

itsenäisiin tehtäviin ja siksi hän saattaa pyrkiä 

elämäntilanteeseen, jossa hän voi nopean 

valokuituyhteyden avulla tehdä etätöitä kotoa käsin. 

Koska Härkä viettää vapaa-aikaansa mielellään kirjojen, 

konserttien ja taide-elämysten parissa eikä niinkään 

liikuntaharrastuksissa, hän kuuntelee mielellään 

esimerkiksi nettikonsertteja, joita monet 

sinfoniaorkesterit mutta toisinaan myös 

populaarimusiikin huippuartistit nykyään tarjoavat. 

Härkä arvostaakin kiinteää ja toimintavarmaa 

tietoliikenneyhteyttä, joka mahdollistaa verkossa 

pätkimättömät musiikki- ja muut taide-elämykset. Härkä 

arvostaa myös sitä, että valokuituyhteyden ansiosta hän 

voi hoitaa kaikki pankki- ja sijoitus- ja muut raha-asiansa 

netissä turvallisesti. Härkä on perusolemukseltaan usein 

materialisti, joten hän hankkii mielellään kauniita esineitä 

kotiinsa. Tämä käykin kätevästi netissä toimintavarman 

valokuituyhteyden avulla.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskoopin lähteenä on käytetty Lars Johanssonin kirjaa Astrologian maailma. 

Kaksonen 22.5. – 21.6.  

Seurallinen Kaksonen on eläinradan tiedonvälittäjä, ja 

kaikki kirjoittamiseen, viestintään tai puhumiseen liittyvä 

kiinnostaa häntä. Niinpä Kaksonen hankkiikin 

valokuituliittymän ensi tilassa, sillä hän arvostaa ja 

tarvitsee hyviä tietoliikenneyhteyksiä niin työssä kuin 

vapaa-aikana. Kustannusyhtiöt, radio, televisio, yliopistot 

ja korkeakoulut ovatkin sellaisia paikkoja, joihin 

Kaksonen saattaa elämänsä aikana ammatillisesti 

suunnistaa. Silloin kun Kaksonen ei pääse sieneen eikä 

marjaan tai ystävien luokse, hän voi pimeinä talvi-iltoina 

viettää aikaansa Skypen ääressä ja olla sen avulla 

ilmaiseksi yhteyksissä muualla, myös ulkomailla, asuviin 

ystäviinsä, joiden kanssa hän pääsee näin vaihtamaan 

kuulumisia kätevästi kotisohvalta käsin. Kaksonen 

hankkiikin heti myös äly-tv:n kun hän saa kiinteän 

valokuituliittymän. Television avulla hän voi sättäillä, 

surffailla, soitella, kirjoittaa blogia ja pelata netissä 

samaan aikaan. Hän haluaa pysyä mukana maailman 

menossa ja seuraa televisionsa kautta kaikki mahdolliset 

uutiset sekä pääsee molempiin suuntiin yhtä nopean 

valokuituyhteyden avulla myös halutessaan 

kommentoimaan uutisia.  

Rapu 22.6. – 23.7.  

Koti on Ravulle erittäin tärkeä, jopa tärkeämpi kuin 

työpaikka. Rapu saattaa olla saita, mutta kodin 

rakentamiseen tai muuhun kiinteään omaisuuteen hän 

sen sijaan käyttää varojaan. Niinpä hän pitää kiinteää 

valokuituliittymää järkevänä hankintana. Se tuleekin 

olemaan hyvä sijoitus, sillä pitkäikäisyytensä ja 

rajattoman tiedonsiirtokapasiteettinsa ansiosta se on 

käyttökelpoinen koko hänen elämänsä mutta myös 

hänen lapsiensa elämän ajan. Rapu ei ole 

ulkoilmaihminen ja television katselu miellyttääkin 

häntä enemmän. Niinpä valokuituyhteyden saatuaan 

hän hankkii heti internet-tv:n, koska se tarjoaa hänen 

käyttöönsä suuren määrän kanavia ja valinnanvaraa 

sekä mahdollisuuden katsoa teräväpiirtolähetyksiä. 

Koska Rapu viihtyy parhaiten kotona, hän voi hyvien 

tietoliikenneyhteyksien ansiosta hoitaa tärkeitä asioita 

internetin kautta sekä pitää edullisesti yhteyttä 

ystäviinsä ja perheenjäseniinsä, jotka ovat hänelle 

tärkeintä elämässä. Netin kautta Rapu voisi myös 

kuunnella musiikkia, mikä olisikin hänelle yksi 

parhaista rentoutumiskeinoista.  

Leijona 23.7. – 23.8.  

Erakoituminen ja mökkiytyminen ei sovi kyvykkäälle ja 

voimakastahtoiselle Leijonalle, ja hän hakeutuukin helposti 

ammattiin, jossa voi käyttää hyväksi sosiaalista 

mielenlaatua. Vapaa-aikansa Leijona viettää mielellään 

perheen ja ystävien parissa. Haja-asutusalueilla asuville 

leijonille valokuituyhteys tarjoaakin hyvät mahdollisuudet 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen, eikä Leijonan tarvitse 

muuttaa maalta kaupunkiin parempien yhteyksien vuoksi 

tai ystävien menettämisen pelossa. Leijonalla onkin usein 

hyvin laaja ja edustava ystäväpiiri. Työhön liittyvät 

kokoukset Leijona voi hoitaa valokuituyhteyden ansiosta 

tarvittaessa kotoa käsin. Sosiaaliselle Leijonalle tällainen 

videokonferenssi ja elävä vuorovaikutus onkin 

mieluisampaa kuin pelkän sähköpostin kirjoittelu. Leijona 

viettää vapaa-aikaansa mielellään sosiaalisessa mediassa 

sekä erilaisia ruoka- ja muotiohjelmia seuraamalla. Hän 

saattaa tilata joltakin operaattorilta viihdepaketin ja katsella 

ohjelmia sen kautta yhdessä perheen ja ystävien kanssa. 

Leijona shoppailee mielellään ja verkkokaupasta hän voi 

kätevästi ostaa muun muassa kauniit vaatteensa, joista hän 

tyylitajuisena merkkinä todella nauttiikin. 

Neitsyt 24.8. – 23.9.   

Velvollisuudentuntoinen, ahkera, siisti ja pikkutarkka 

Neitsyt ei kestä stressaantumatta pätkiviä 

tietoliikenneyhteyksiä, ja hän suhtautuukin hyvin 

kriittisesti langattomia yhteyksiä markkinoivien 

operaattorien hulvattomiin mainoslauseisiin ja 

tarjouksiin. Neitsyt viettää vapaa-aikaansa usein 

ulkoillen ja opiskellen ja erilaisten tietojen ja taitojen 

hankkiminen kiinnostaa häntä. Elämäntavoissaan 

Neitsyt noudattaa kohtuutta ja järkevyyttä, joten myös 

hän pitää valokuituliittymän hankintaa järkevänä 

sijoituksena. Silloin kun neitsyt ei neulo, tee puutöitä 

tai kudo kankaita, niin hän saattaa valita netistä 

ulkomaisten yliopistojen kursseja ja opiskella verkossa 

kotoa käsin tyydyttääkseen luontaista opiskeluhaluaan. 

Tämä onkin ihanteellinen ja edullinen tapa oppia uusia 

asioita ilman, että tarvitsee käyttää rahaa rasittavaan ja 

aikaa vievään matkustamiseen. Mikäli neitsyt on 

maatalousyrittäjä, niin hänelle on paljon hyötyä 

valokuidun mahdollistamasta, luotettavasta 

etävalvonnasta navetassaan. Myös maatalousyrittäjän 

pakollinen byrokratia hoituu valokuituyhteyden avulla 

toimintavarmasti ja ajallaan.  


