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Liian iso viinapää
Tällä palstalla olutkouluttaja ja oluenpanija
Mikko Salmi purkaa mieltään oluen tiimoilta.

Santtu Korpinen,
Hannu Nikulainen
SUOMALAISET
PIENPANIMOT
KIRJAKAARI

UUSI KIRJA ratsastaa
pienpanimobuumin aallonharjalla. Se kokoaa
yhteen kaikki suomalaiset pienpanimot kahta
uusinta lukuun ottamatta.
Kirjan lähtökohtana on
ollut antaa ääni pienpanimoille ja oluen tekijöille, missä se myös onnistuu.
Tällainen lähestymistapa tuottaa myös ongelmia. Oluenpanijoiden
puheenvuorot ja mielipiteet hyväksytään sellaisenaan, mistä syystä kirjan lajityyppi ei ankkuroidu sen enempää kauno-, tieto- kuin harrastekirjallisuuteenkaan.
Kritiikittömällä lähestymistavalla on kuitenkin myös toinen puoli; sen
ansiosta kirjasta välittyy olutta panevien ammattilaisten läsnäolo ja intohimo. Parhaimmillaan kirja viekin lukijansa pienpanimoiden ytimeen.
Rivien välistä voi aistia kuparipannujen hohtavan pinnan, maltaan makeuden ja humalan katkeruuden.
Tyylin mukaisesti myös oluet esitellään hyvin neutraalisti, pisteytys
ja kritiikki on jätetty tarkoituksella pois. Analyyseista vastaa OlutPostin
Hannu Nikulainen. Esittelyt kannattaakin lukea rinnan lehdessä julkaistujen arvioiden kanssa.
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THL (TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS) ilmoitti toukokuussa suomalaisten olevan erittäin isopäisiä. Kun tähän tiedonjyväseen yhdistetään 1800-luvun raittiusväen mantra suomalaisesta viinapäästä, niin palapeli on viimein kasassa. Pipo päästä ja minuutin hiljaisuus, tässä tulee totuus: Suomalaisilla on liian iso viinapää!
Yhtä pätevää tutkivaa otetta edusti THL:n edeltäjän Kansanterveyslaitoksen entinen pääjohtaja Pekka Puska vaatiessaan säännöllisin väliajoin keskiolutta laimennettavaksi. Se on jotenkin niin alkeellinen ajatus tohtorismiehen suusta, että oikein karmaisee. Mutta samaa puupäälogiikkaa on kuultu hiljattain ministeritasoltakin.
Suomalaisilla päättäjillä ei ole kai ikinä ollut minkäänlaista pitkäjänteistä suunnitelmaa alkoholiasioihin. Eikä sen puoleen ruokakulttuuriinkaan. Mitä piperrystä se nyt muka on? Suomalainen syököön ylpeänä puolukkasurvostaan ja perunoitaan.
Toimittajat kirjoittavat yhä vaan oluesta kaljana, ja AD
lätkäisee lehteen olutpullon kuvan (ei koskaan samppanjapulloa), kun on aika kirjoittaa alkoholista varoittavaan sävyyn. Puoli vuosisataa keikkaillut joulupukki saa
potkut, kun hän kertoo silloin tällöin nauttivansa oluen. Mitä, et kai vaan lounaalla ota olutta? Saat kuule kaljamahan.
Kansa pakotetaan ryysimään laivoille kuin rotat, hamstraamaan halpaa juomaa, säilyttämään sitä auringonpaahteessa lasitetuilla parvekkeillaan ja valehtelemaan puhelinkyselyissä tuomisensa alakanttiin. Pahimmillaan viinaksia kaupataan pimeästi ja hyvinkin laajamittaisesti. Ravintolat menettävät asiakkaansa kotisohville, tölkkien ja itsepalvelun armoille. Ilmiö voidaan helposti todistaa tilastoista.
Tämä on ollut nähtävissä, tästä on Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto monesti muistuttanut. Silti alkoholiveroa on tasaisesti korotettu, mainonta on tehty liki mahdottomaksi – ja THL:n nykyinen pääjohtaja Juhani Eskola kannattaa mietojen alkoholijuomien lisärajoituksia.
Kansalaisia pidetään aika tyhminä, ja se tosiaan sapettaa. Viranomaiset puhuvat yhä ”sataprosenttisesta alkoholista”. Mitä se on? Keskustellaanko liikunnasta sataprosenttisena zumbana? Konsolipeleistä sataprosenttisena Call of
Dutyna? Hölmöjä vertauksia yhtä hölmölle lähtökohdalle.
Suomalaisilla olisi myydä hyvällä hinnalla ainutlaatuista puhtauden ja pohjoisen imagoa Eurooppaan niin ruoissa kuin oluissakin, mikä voisi onnistua valtiovallan pienelläkin kädenojennuksella. Mutta täällä tohtorit laitoksissaan pohtivat vuosikymmenestä toiseen keskioluen laimentamista desimaaleilla. Ja heitä kuunnellaan.
Me ollaan isoja viinapäitä kaikki. Joka ikinen. Ettäs tiedätte.
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