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Tarja Enoranta: Perääntyvä Merkurius vuonna 2009  

 

Haluaisin vakuuttaa kaikille, että pelottelut perääntyvän Merkuriuksen hankaluuksista ovat täysin 

perättömiä satuja, mutta enpä taida voida tehdä sitä. Perääntyvän Merkuriuksen kaikki vaikutukset 

väärinymmärryksineen ja sekaannuksineen ovat riesanamme tänäkin vuonna, ja nyt tavallisen kolmen 

perääntymisjakson sijasta neljä kertaa kalenterivuoden aikana. 

  

Merkurius perääntyy pääasiassa maan merkeissä, vaikka aloittaakin kolme ensimmäistä 

perääntymisjaksoaan ilman merkeistä. Ei varmasti ole sattumaa, että Merkurius pakottaa meidät 

kohtaamaan haasteita rahan, omistamisen ja työnteon merkeissä. Jos joku ei ole vielä huomannut 

maailmanlaajuista lamaa, Merkurius kyllä antaa siihen sopivia tilaisuuksia. Perääntyvän Merkuriuksen 

jaksot vaikuttavat epävarmuutena talousasioissa ja joskus aivan konkreettisina rahan ja omaisuuden 

menetyksinä. Perääntymisjaksot voivat merkitä epäonnea sijoituksissa, huonosti harkittuja ostoksia, 

omaisuuden arvon alenemisia ja huonoja sopimuksia. Nämä jaksot eivät kannusta laajentamaan tai 

aloittamaan mitään uusia hankkeita. Jokainen astrologinen opas kehottaa välttämään sopimuksia 

perääntyvän Merkuriuksen aikana, ja tänä vuonna kannattaa varoa erityisesti kaikkea rahaan ja työhön 

liittyviä sopimuksia. Aina ei kuitenkaan pysty vitkuttamaan esimerkiksi työsopimuksen allekirjoittamista 

kolmea viikkoa, mutta nyt sopimustekstit täytyisi lukea erityisen huolellisesti. 

  

Perääntyvän Merkuriuksen ajat eivät välttämättä ole pelkkää kurjuutta. Tällöin on hyvä aika saattaa 

loppuun jo aloitettuja isoja projekteja, viimeistellä töitä, hioa yksityiskohtia ja esimerkiksi työstää ja 

oikolukea jo aloitettuja tekstejä. Maan merkit korostavat erityisesti käytännöllisiä töitä ja rutiinitehtäviä, eli 

ajatustyötä vaativia tehtäviä voi lykätä tuonnemmaksi jos suinkin pystyy. Perääntyvän Merkuriuksen aikana 

on hyvä valmistautua henkisesti muuttamaan suunnitelmiaan tarpeen mukaan, ja tänä vuonna joustoa 

tarvitaan eniten raha-asioissa. 

Merkurius perääntyi 12. tammikuuta alkaen 7°45 Vesimiehestä kuun loppuun Kauriin 21°45 saakka. Kuun 

lopussa Merkurius oli kauniisti kolmiossa niinikään perääntyvään Saturnukseen Neitsyessä, ja tämä 

asetelma saattoi lopulta tarjota käyttökelpoisia ratkaisuja jakson ongelmiin. 

Toinen jakso ajoittuu 7. toukokuuta 1°44 Kaksosista kuun loppuun Härän 22°52 saakka. Jakson puolivälin 

paikkeilla saattaa ilmetä jotakin äkillistä ja yllättävää, koska Kaloissa liikkuva Uranus joutuu sekstiiliin 

perääntyvän Merkuriuksen kanssa samoihin aikoihin kuin Merkurius saavuttaa Auringon. 

Syyskuussa taantumuksen voimat heittävät hiekkaa rattaisiin kunnolla, kun Merkuriuksen lisäksi 

perääntyvät Jupiter, Uranus, Neptunus ja Pluto. Jakso alkaa 7. syyskuuta 6°13 Vaa’asta ja päättyy taas kuun 

lopussa 21°38 Neitsyeen. Perääntymisensä aikana Merkurius joutuu yhtymään Saturnuksen kanssa, 

oppositioon Uranuksen kanssa ja inkonjunktioon Neptunukseen. Jos emme tästä myllytyksestä vielä 

oppineet, tai jos pankkitilille jäi jotakin, Merkurius uhittelee vielä joulukuussa heti joulunpyhien jälkeen 

perääntyen Kauriissa 21°47. 

Vaikka perääntyvät asteet ovat kaikille samat, ne toteutuvat henkilökohtaisesti sen huonesijainnin mukaan, 

missä Merkurius kartalla kulloinkin perääntyy. Esimerkiksi tammikuussa Merkurius perääntyy minun 

ensimmäisessä huoneessani, joten minulle vaakalaudalla ovat minun urani, minun saavutukseni, oma 

omaisuuteni jne. Toukokuussa isketään kodin kimppuun IC:llä, ja syyskuussa joudun todennäköisesti 

lunastamaan puolisoni velkavankeudesta tai tukkanuottasille verokarhun kanssa, koska silloin Merkurius 

pakittaa kahdeksannessa huoneessani. 



Ollaanpa siis valppaina tulevien Merkuriusjaksojen aikana, tehdään rutiinityöt alta pois 

ja luetaan sopimuspaperit tarkasti läpi. Muistetaanhan kuitenkin, että Merkuriukselle 

on ominaista olla pilke silmäkulmassa! 

 


