
Old Buck 

Astrologia on mielenkiintoinen tapa tarkastella asioita. Tunnetuin 
astrologian muoto on tutkia ihmisen syntymäkarttaa, mutta kartan voi 
laskea tapahtumalle,valtion perustamiselle tai vaikka lemmikkikoiralle.  

Syksyllä 2008 silmiini osui pieni uutinen, että suomalainen, Porissa 
tislattu mallasviski oli valittu vuoden mannereurooppalaiseksi viskiksi. 
En ollut koskaan kuullutkaan, että Suomessa edes valmistettaisi 
viskiä, puhumattakaan siitä että suomalainen alkoholituote voisi olla 
erityismaininnan arvoista. Maailman kuuluisin viskien arvioija Jim 
Murray oli teoksessaan Whisky Bible 2009 rankannut porilaisen Old 
Buck-nimisen juoman kaikkein parhaimmaksi mannereuroopassa 
valmistetuksi viskiksi. Juoma on Mika Heikkisen tuote, ja se on 
tislattu Panimoravintola Beer Hunter’sissa 25. helmikuuta 2003. 
Palkittu juoma on toisesta tislauserästä. Uutisen mukaan Old Buck on 
tynnyrivahvuinen, kylmäsuodattamaton ja värjäämätön single cask-
mallasviski, josta voi löytää hunajakennon ja lakritsin aromeja sekä 
vivahduksen hikkoripuuta. Jim Murrayn arvostelun mukaan viski vie 
nauttijansa aivan huikeisiin sfääreihin, ja hän myös pisteytti viskin 
huippulaatuiseksi – 96 pistettä sadasta.  

Lieneekö oman astrologisen karttani Neptunus- ja Kalapainotteisuuden syytä, kun ylipäätään 
silmäni osuivat kyseiseen uutiseen. Itse en ole Old Buckia maistanut, enkä siinä mielessä 
juomasta kiinnostunutkaan. Minua kiinnosti, näkyisikö viskin syntymähetken kartalta syy 
siihen, että se veisi nauttijansa huikeisiin sfääreihin, tai että se saisi mainetta parhaana 
viskinä. Otin kartan mainitulle helmikuun päivälle työpäivän alkuun kello 8 aamulla, olettaen 
että viskin tislaamisen alkutoimet aloitettiin suurinpiirtein tuolloin. Old Buckin kartta sai minut 
entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että astrologia toimii.  

Helmikuun 25. päivä luonnollisesti antaa kartan Auringolle Kalat-merkin, mutta 
hämmästyttävää on, että myös nousuakseli on Kaloissa. Suomen asteilla on melko 
harvinaista, että nousuakseli olisi Kaloissa, ja silloin Old Buckin nousukalat on erityisen 
merkittävä. Kalat liitetään nesteisiin ja eritoten alkoholiin. Myös tislaaminen on kalamaista 
toimintaa. Aurinko on yhtymässä askendenttiin viimeisen huoneen puolelta, ja 12. huone on 
kartalla korostunein. Uranus on yhtymässä Aurinkoon, ja huoneessa sijaitsevat myös 
Merkurius ja – kaikkein tärkeintä – Neptunus! Oikeastaan jo tämä kalojen oman huoneen 
korostuminen ja Neptunuksen sijainti omassa huoneessaan riittää selittämään Old Buckin 
”huikeat sfäärit”. Neptunus on kolminkertaisessa hallitsijan roolissa; kartan, Auringon ja 
alkoholijuomien. Vahva Neptunus on taannut onnistuneen lopputuloksen, ja olisiko asiaa 
auttanut vastakkaisuus Jupiterista Leijonasta. Uranus kietoutuu mukaan teemoihin yhtymällä 
Aurinkoon ja hallitsemalla Neptunuksen merkkisijaintia. Ehkä viskin tislaaminen Suomessa on 
jonkun muunkin mielestä aika yllättävä teko; Uranukseen liitetään yllätykset.  

Kartan keskitaivaalla sijaitsevat Kuu ja Mars Jousimiehessä, ja nämä ovat kvintiilissä 
Aurinkoon. Old Buckin tapa olla esillä maailmassa on siis villi ja voimallinen, mutta samalla 
joviaali ja seurallinen. Kuun sijainti keskitaivaalla korostaa alitajunnan merkitystä, samoin kuin 
viimeisen huoneen painotus kartalla, jolloin viskillä on erityinen kyky iskeä nauttijansa 
alitajunnan saloihin. Kuu on kallistuskulmansa ulkopuolella, out of bounds –tilassa, mikä lisää 
villeyden ja arvaamattomuuden vaikutelmaa. Mars keskitaivaalla on vahva ja jousimiehessä 
intomielinen; tämä viski on todellista väkijuomaa. Pluto ei ole kaukana Kuusta ja Marsista, 
mikä vahvistaa planeettojen voimaa. Kuu keskitaivaalla tarkoittaa selkeästi julkisuutta. On 



myös hyvin kohdallaan, että uran ja maineen kymppihuoneessa ovat Onnenpiste ja asteroidi 
Bacchus, viinin jumala.  

Astrologisen kartan Venus kertoo tyylistä ja arvostuksesta, ja Old Buckin Venus sijaitsee 
viskille aika sopivasti karussa Kauriissa, luksuksen ja merkkitietoisuuden omassa merkissä. 
Sopii hyvin Kauriin ideologiaan olla pelkistetty, eli värjäämätön. Venuksen huone on suotuisa, 
ystävien 11. huone. Hunajakennon aromi voidaan jäljittää Venukseen, koska planeetta 
hallitsee makeaa.  

Lakritsi-aromi on Merkuriuksen omaa aluetta. Eipä ihme, että Old Buck on saanut 
häivähdyksen lakritsia, koska kartan Merkurius on yhtymässä Neptunukseen. Melko väljässä 
yhtymässä, ilmeisesti juuri sopivasti sopivan häivähdyksen antamiseksi. Hikkoripuun 
vivahdetta oli astrologisesti vaikeampi jäljittää, mutta tämä on todennäköisesti samaa juurta 
kuin lakritsi. Hikkoripuu on pähkinäpuun sukulainen, ja pähkinät kuuluvat Merkuriuksen 
hallintapiiriin.  

Vaikka viskimestari Heikkinen on varmaan sattumalta onnistunut valitsemaan suotuisan ajan 
viskinsä teolle, on hänen tietotaitonsa kyseisessä puuhassa ollut merkittävämpi tekijä Old 
Buckin onnistumiselle. Viime vuonna Heikkisen toiminta huomioitiin Olutliiton vuoden 2009 
Hyvä Tuomas palkinnolla, jossa huomioitiin hänen työnsä olutkulttuurin hyväksi. Onnittelut 
Heikkiselle!  
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