
Vestan transiitit – Kahden muuton tarina 

Toiset ovat kulkureita luonnoltaan, eivät kerää turhaa materiaa 
vaivoikseen ja tulevat kärsimättömiksi tai ahdistuneiksi, jos asustavat 
pitkään samassa paikassa. Toiset taas ovat kodinrakentajia, jotka 
juurtuvat syvään asuinpaikkaansa, ja heille muuttaminen on kauhistus. 
Suhtaudumme muuttamiseen omaan henkilökohtaiseen tapaamme. 
Asteroidi Vesta symboloi kotilieden lämpöä ja ikuista tulta, jonka nuori 
vaimo tuo omaan kotiinsa vanhempiensa kodista. Vestan symboliikka 
pitää siis sisällään muuttamisen teeman. Kun muutamme, millaista 
tarinaa kertovat Vestan transiitit?  

Syntymäkarttani osoittaa varsin selkeästi suhteeni kotiin. Neljäs huone 
kartalla on pieni, eikä siinä ole planeettoja. IC-akselini sijaitsee 
härässä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että en muuta. En edes 
vaihda huonekalujen paikkaa kodissani. Olen kaikin tavoin tyypillinen 
Home – sweet home -ihminen, ja nautin saadessani olla kotonani. 
Aikoja sitten tutustuttuani astrologiaan suorastaan huokaisin 
helpotuksesta oivaltaessani härkämerkin merkityksen kodin akselilla. 
Pysyvyys, kestävyys ja jymähtäneisyys kertovat minun kotini arvoista. 

Hyvin osuvasti asteroidi nimeltä House (engl. talo) sijaitsee neljännessä huoneessa.  

Vestan kotilieden liekki loimottaa kartallani parisuhteen seitsemännessä huoneessa. Sen 
mukaisesti olenkin koettanut ylläpitää ihmissuhteitteni kipinää. Vaikka Vesta usein osoittaa 
kartalla yksinäistä kohtaa ja oman tilan tarvetta, minun kohdallani se on ainakin tähän 
mennessä näyttänyt varmistavan sen, että en asu yksin. Kotilieteni äärellä on aina ollut 
ihmissuhde. Syntymäkarttani Vesta on kaksosissa.  

Härkäpäisesti olen siis kieltäytynyt muuttamasta, ellei ole aivan pakko. Tämän seikan vuoksi 
elämässäni on ollut vain kaksi varsinaista muuttoa; muutto ensimmäiseen omaan kotiini 
sekalaisista opiskelijakämpistä, ja toinen ”pakko-muutto” isompaan asuntoon maaseudulle.  

Vesta muuttaa kaupunkiin 

Jo tähän ensimmäiseen muuttoon sisältyi omistamisen teema (härkä), sillä ensimmäinen 
varsinainen kotini oli alun perin vanhempieni omistama. Muutto sujui nopeasti ja nuoruuden 
innolla, vaikka tavarat piti kantaa ylimpään kerrokseen. Transiitti-Jupiter oli tuolloin 
neljännessä huoneessa, kuunsolmun ja House-asteroidin välissä asteen päässä 
kummastakin. Jupiter hallitsee talojen ylimpiä kerroksia ja avaria näkymiä. Tämän muuton 
aikana oli Kuun yhtymä syntymäkartan Kuuhun ja se kertoo tämän asunnon tuntemisesta heti 
omaksi kodiksi. Muuttamisen syy oli halu löytää ensimmäinen oikea koti. Kummankin muuton 
transiittikartalla Aurinko näyttäisi olevan tärkeällä kohdalla, ja tässä ensimmäisessä muutossa 
se oli Askendentilla. Se kuvastaa omaa halua ja aktiivisuutta muuttamiseen, omien 
mielipiteiden esittämistä ja viimekädessä vastuun ottamista omista valinnoista. Vastaavasti 
syntymäkartan Aurinkoon kohdistui positiivisia sekstiilejä Merkuriukselta, Saturnukselta ja 
Uranukselta. Transitoiva House-asteroidi oli seitsemännessä huoneessa, Vestan tuntumassa, 
mutta jo viiden asteen päässä. Venus oli täsmälleen oppositiossa syntymäkartan Houseen.  

Mutta missä sijaitsi muuton hetkellä Vesta? Asteroidi oli keskitaivaalla, siis oppositiossa kodin 
akseliin. Tämän voisi olettaa kertovan hankalasta ja vaikeasta muutosta, mitä se ei kuitenkaan 
ollut. Näin jälkikäteen vuosien kuluttua näen Vestan symboloivan ensimmäisen kodin henkeä 
MC-sijainnillaan. Tuo ajanjakso elämässäni oli leimallisesti ulospäin suuntautumisen aikaa, 



julkiseen elämään keskittymistä ja aluksi yliopistossa opiskelua. Kodin hengen luomiseen en 
niinkään keskittynyt, enkä ollut tuolloin tippaakaan kiinnostunut sisustamisesta tai 
puutarhanhoidosta. Artikkelissaan Vesta – vainko pelkkä asteroidi? Anne Massey viittaa 
Vestan transiitin MC:llä liittyvän tutkimustyöhön. Allekirjoitan tämän huomion omalla kohdallani 
täydellisesti. Transitoivat Merkurius, Uranus ja Saturnus olivat niukasti ohittaneet tarkan 
opposition syntymäkartan Vestaan, mutta varmaankin henkivät kotilieden tulen siirtämistä.  

Vesta muuttaa maalle 

Toista muuttoa pidän mielessäni pakkomuuttona. Ensimmäisestä muutosta oli kulunut 
lähemmäksi parikymmentä vuotta. Vaikka tiesin perheemme tarvitsevan kipeästi lisätilaa, 
suhtauduin perheeni muuttohaaveisiin penseästi. Pitkään olin sitä mieltä, että minähän en 
muuta omasta kodistani minnekään. Muuttoa suunniteltiin ja tehtiin monta kuukautta, mutta 
varsinaisen tavarankantamisen päivänä Aurinko oli Deskendentillä ja yhtymässä nataali-
Jupiteriin. Muutto saatiin nimittäin käyntiin siten, että rakkaani teki talosta sitovan 
ostotarjouksen keskustelematta lainkaan minun kanssani! Olimme kyllä käyneet katsomassa 
paikkaa yhdessä aikaisemmin, mutta en ollut sanonut talosta mitään. Mieheni varmaan tiesi, 
että jos minä saisin päättää, olisimme yhä ahtautuneena kaupungin tehoneliöihin. Hänen 
omavaltaisen päätöksensä (Aurinko DSC:llä) vuoksi saimme toki lisää tilaa (Jupiter).  

Toisen muuton aikaisista transiiteista Venus oli kodin akselillani härässä ja pidän tätä 
voimakasta ja miellyttävää transiittia seikkana, joka auttoi minua sopeutumaan traumaattiseen 
lähtöön entisestäni kodistani. Uusi koti henkii monella tapaa Venuksen energioita esineillään, 
sisustuksellaan ja värimaailmallaan. Esimerkiksi villiintynyt puutarha paljastui todelliseksi 
Venuksen puutarhaksi omenapuineen ja vanhoine perennoineen.  

Transitoiva Jupiter oli lähestymässä keskitaivasta ja vasta kahdeksan asteen päässä, mutta 
olen kokenut Jupiterin energioiden läsnäolon voimakkaasti muuton jälkeen. Pari ensimmäistä 
vuotta uudessa kodissa ovat olleet aktiivista harrastamisen (Jupiter) aikaa. Asteroidi House 
teki puolisekstiilin neljännen huoneen kuunsolmuun ja syntymäkartan Houseen. Tr-Merkurius 
teki kolmion nataali-Merkuriukseen ja myös Marsiin ja Saturnukseen. Uranus oli asteen 
päässä syntymäkartan Merkuriuksesta. Mielestäni Merkurius liittyy enemmän puhtaasti 
matkustamiseen kuin asuinpaikan vaihtamiseen, mutta kummallakin muuttokartalla oli silti 
hyviä Merkuriuksen transiitteja. Toisen muuton aikaan tr-Kuu oli likimain oppositiossa tr-
Merkuriukseen, ja tämä henkii periaatteellista vastustamistani muuttoa kohtaan. Kuu teki 
loittonevaa sekstiiliä nataali-Kuuhun, ja näin jälkikäteen on myönnettävä, että elämäni ilmapiiri 
parani monella tavalla muutettuani.  

Tämän muuton aikana Vesta palasi kotiinsa seitsemänteen huoneeseen (tosin oli jo ylittänyt 
aikoja sitten syntymäkartan Vestan tämän huoneen alusta). Vesta matkasi tr-Marsin ja tr-
Saturnuksen välissä tulisessa leijonan merkissä. Aika osoittelevasti transitoiva Juno sijaitsi 
vain parin asteen päässä tästä voimamuodostelmasta. Tämä muuttohan tapahtui 
pohjimmiltaan parisuhteen (7. huone) ja lasten (leijona) vuoksi. Marsin ja Saturnuksen 
yhtymän koen henkilökohtaisena viestinä, sillä syntymä- kartallani tämä planeettapari on 
voimakkaana yhtymässä keskenään. Vesta seitsemännessä huoneessa on merkinnyt 
kirjaimellisesti keskittymistä parisuhteeseen ja myös vastuun ottamista ihmissuhteista. Tr-Pluto 
oli muuton aikaan väljässä oppositiossa syntymäkartan Vestaan. Tämä kertoo niistä asioista, 
joista jouduin luopumaan muuton myötä. Vaikka en ole kokenut itseäni henkisessä mielessä 
yksinäiseksi, on käytännön tosiseikka, että ystäväni asuvat kaikki yli sadan kilo- metrin 
päässä. Pluton voima on pakottavaa, eikä ole ollenkaan ihme, että miellän tämän muuton 
olleen pakon edessä tehty.  



Vestan transiitti ja uuden kodin ilmapiiri

Toisen muuton tarkastelussa minulla oli käytössäni kolme 
transiittikarttaa, eli ensimmäinen kerta kun kävin talossa, 
kauppakirjojen tekohetki ja muuttopäivä. Vain muuttopäivän kartta 
kokonaisuudessaan tuntui näyttävän symboliikallaan jotakin. 
Vestan transiitit kartan tärkeisiin kohtiin muuton hetkellä osoittavat, 
millainen kodin ilmapiiri on. Ensimmäisen muuton tapauksessa
Vestan merkki oli skorpioni, joka jo sinällään kertoi tämän kodin 
maailmasta; syvällinen tutkiminen, kotiin käpertyminen, yksityisyys 
ja minuuden syvällinen muuttuminen. Vesta oli kolmiossa Marsiin 
ja Saturnukseen (aktiivisuus muutossa, pysyvä asuinpaikka
kolmiossa Merkuriukseen ja Kuuhun (opiskelu, lapset). Toisen muuton kohdalla Vestan merkki 
oli leijonassa, ja huomaan jo muutaman vuoden kuluessa uuden kotini ilmapiirin olevan 
luovempi, enemmän esilläoleva, suurpiirteinen ja lämp
kertovat kipeästi siitä, millaisia asennoitumisvaikeuksia itselläni tähän elämänmuutokseen oli; 
Vestan, Marsin, Saturnuksen ja Junon paketti oli inkonjunktiossa Aurinkooni. Miltei kuvaavinta 
tässä hiertävässä kulmassa on
aspektissa.  

Näiden omakohtaisten päätelmien johdosta ei silti voi väittää, että Vesta ja sen osoittamat 
transiitit jokaisen ihmisen ja jokaisen muuton kohdalla näyttäisivät kodin ilmapiiriä. Lö
saattavat olla sattumaa. Katsoin samaa toisen muuton transiittikarttaa kumppanini 
syntymäkarttaan nähden, eikä hänen kartalleen tullut vastaavia merkittäviä Vestan transiitteja 
persoonaplaneettoihin kuin omalle kartalleni osui. Hänen kartallaan Ve
Juno olivat juuri ohittaneet keskitaivaan, ja jälleen Juno oli näistä lähimäpänä keskitaivasta. 
Kumppanini syntymäkartalla Vesta ja Juno ovat sekstiilissä, ja tr
keskipisteessä. Leijonamerkin teemat saattavat si

Toisen muuton jälkeen olen jälleen aivan yhtä jääräpäisesti sitä mieltä, että en aio muuttaa 
enää. Mutta koska luultavasti joudun jossakin elämänvaiheessa kolmannen ”pakkomuuton” 
eteen, olen päättänyt tutkia tark
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saattavat olla sattumaa. Katsoin samaa toisen muuton transiittikarttaa kumppanini 
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Toisen muuton jälkeen olen jälleen aivan yhtä jääräpäisesti sitä mieltä, että en aio muuttaa 
enää. Mutta koska luultavasti joudun jossakin elämänvaiheessa kolmannen ”pakkomuuton” 
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