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Mää tiärä Su SyntyMäpäiväS Mukka, 
MiMMone tipu Sää ole.

Tulosta sopiva määrä kortteja vahvalle 
paperille. Leikkaa kortit reunoja pitkin. 

Jos osallistujat eivät osaa kertoa 
syntymäpäiväänsä, apuna voi käyttää 
kuukausi- ja päivämäärälistaa  
tai horoskooppiluetteloa. 

Lue jokaiselle oma Tipuhoroskooppi 
eläytyen.

Horoskooppiluettelo

23.12–20.1    PÖLLÖ   (kauris)

20.1–19.2    KYYHKYNEN (vesimies)

20.2–20.3    HAIKARA (kalat)

21.3–20.4    HAUKKA (oinas)

21.4–20.5    PULU (härkä)

21.5–21.6    KOLIBRI (kaksonen)

22.6–22.7    SORSA (rapu)

23.7–22.8    RIIKINKUKKO (leijona)

23.8–22.9   VARPUNEN (neitsyt)

23.9–23.10   JOUTSEN (vaaka)

24.10–22.11   KORPPI (skorpioni)

23.11–22.12   PAPUKAIJA (jousimies)

Lähteet
Haukka: CC0 Pixabay. Muut piirrokset:  
CC Papunetin kuvapankki, papunet.net

Tipuhoroskoopin tekstin kirjoittajaa en ole yrityksistä 
huolimatta saanut selville. Itse olen saanut tekstin 
sähköpostilla n. 10 vuotta sitten. Jos sinä tiedät, 
ilmoitathan sen RyhmäRengille. Tipuhoroskooppi  
on tuottanut niin suurta iloa ryhmiin osallistuneille, 
että haluan sen jakaa.

Toteuttanut: Kirsi Alastalo 2014

Minä päivänä olet syntynyt?
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Missä kuussa olet syntynyt?

tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

Mää tiärä Su syntymäpäiväs mukka,
mimmone TIPU Sää ole.

Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net
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23.12–20.1 PÖLLÖ

Sää ole älykäs pöllö. 

Hillitty, sivus pysyvä 

ja iankaikkise älykäs. 

Et tee ittestäs iso numero. 

Sää kuuntele muit mielttummi 

ko ole ite äänes. 

Suns o viisaut.

20.1–19.2 KYYHKYNEN

Sää ole neuvokas kyyhkyne. 

Suns o kekseliäisyyt ja äly. 

Sää ole oikke sosiaaline luanne. 

Ongelmitte ratkomises 

ja uure oppimises 

olet mahrottoma hyvä.

20.2–20.3 HAIKARA

Sää ole hyväntahtoine haikara. 

Empaattine ja auttavaine. 

Suns o luavuut 

ja loistava tunneäly 

o sun vahvutes. 

Saatat kyl toisinas hukku 

haaveilema liikka.

21.3–20.4 HAUKKA

Sää ole energine saalistaja. 

Pirät haasteist ja jahtaamisest. 

Sää saatat ol oikiast päälkäyvä. 

Suns o raakaa elinvoima.

Haukka: CC0 Pixabay
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21.4–20.5 PULU

Olet aikast hiras 

ja pulleva olone pulu. 

Et säntäil mihenkäs vaa hoirat 

assjat omaa tahtisses. 

Nautinnohalune sää ole ja 

piäne assia saa su iloseks.

21.5–21.6 KOLIBRI 

Sää ole piän ja 

monefärine vipeltäjä. 

Sunt ei saa milläs pysymä 

paikallas, sul o levotoine sialu. 

Sull o liikka assioi ja aikka ei 

lainkka niire toteuttamise. 

Sää ole ain menos.

22.6–22.7 SORSA

Tyytyväine pulla sorsa 

o sun laises. 

Huolehrit kaikest 

ja ain rauhallisest. 

Sää ole toisinas liianki halutoine. 

Sorsa saa usse iso poikue 

ja niit hän paimenta lempiäst.

23.7–22.8 RIIKINKUKKO 

Olet kommia riikinkukko.

Sää halut esintty 

ja ol huamio keskipisten. 

Sää ole ylppiä ittestäs ja tekemisistäs. 

Et lainkka pyytel antteks sitä 

et Luaja o su luanu.

Imartelust sää kehrät ko katti
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23.8–22.9 VARPUNEN

Sää ole hillitty varpune. 

Vähä ninko harma tai huamaamatoine. 

Sul turvallisus ja koti ova tärkkiöi. 

Sää tule toime yksinäski ja oikiastas 

iha viihryt omas seurassas.

Assioist sää ole tarkka ja siisti 

kans kaikes mitä teetki.

23.9–23.10 JOUTSEN

Sunt voi sanno 

viähkiäks joutseneks. 

Pirät kauneurest. 

Olet sosiaaline ja perinteine 

ainaski parisuhtessas.

Sun kans tule helpost toime.

24.10–22.11 KORPPI

Musta salaperäne korppi. Sää ole yäeläjä. 

Olet syvälline ja syväste tunteva tyyppi. 

Luanteltas olet mustavalkone 

ja sää ole kostonhimoine 

jos sunt loukata. 

Lojaali luontes takia 

sulle o helppo uskoutu.

23.11–22.12 PAPUKAIJA

Sää ole värikäs papukaija. 

Sunt kiahtoo eksotiikka. 

Sää ole liikkuvaine, 

tahrot koke uut ja kierttä maailma. 

Sää ole kekseliäs ja opit helpost assioi. 

Mut o assioi joihi sää saatat suhtautu 

oikenki fanaattisest.


