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ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIMUS 

Seuran kansainvälinen vuosi 2015 

Arvoisat jäsenet, 

 

Vuonna 2015 seuran toiminnassa painottui kansainvälisyys, 

kansallisia aiheita kuitenkaan unohtamatta. Vuoden aloitti 

Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen luennol-

laan tärkeästä kansallisesta ilmiöstä, suomalaisen juomis-

kulttuurin muutoksesta viimeisten neljänkymmenen vuoden 

aikana.   

 

Seura oli mukana järjestämässä Kettil Bruun Society:n tee-

makonferenssia, jonka aiheena oli alkoholin muille kuin 

käyttäjälle itselleen aiheuttamat haitat. Konferenssi ”A the-

matic conference of the Kettil Bruun Society, Alcohol’s 

Harm to Others – Perceptions, Policies and Approaches” 

pidettiin Helsingissä 14.-17. syyskuuta. 

 

Lisäksi järjestimme yhteisseminaarin Helsingin yliopiston 

CEACG:n (Helsinki Center for Research on Addiction, 

Control and Governance) kanssa. Seminaarin aihe oli ”Mak-

ing Volunteers in Finland: Public policy and social and 

health care services in the age of active citizenship”. Semi-

naari pidettiin 22.10. Helsingin yliopistolla. 

 

Seura myös liittyi kansainväliseen alkoholi-, tupakka-, ja 

huumetutkimusyhteisöjen kattojärjestöön ICARA:an (Inter-

national Confederation of ATOD Research Associations). 

Lisätietoja löytyy ICARA:n kotisivuilta osoitteesta 

http://icara.uconn.edu.  

 

Vuodelle 2016 on luvassa kiinnostavia seminaareja. Yhdek-

si seminaarin aiheeksi suunnittelemme internetissä tapahtu-

vaa huumekauppaa. Tämä suhteellisen uusi ilmiö varmasti 

kiinnostaa monia ja toivomme näkevämme teitä runsain 

joukoin ensi vuoden seminaareissa. 

 

Haluamme kiittää teitä seuran jäseniä kuluneesta vuodesta 

sekä toivottaa teille erittäin rentouttavaa joulua ja tutkimuk-

sellisesti rikasta vuotta 2016! 
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Alkoholi- ja huumetutkijain 

seura ry 

Finnish Society for Alcohol and  

Drug Research 

 

Alkoholi- ja huumetutkijain 

seuran hallitus: 

Jussi Perälä (pj) 

pj[at]ahts.fi 

Anu Katainen (varapj.) 

anu.h.katainen[at]helsinki.fi 

Marke Jääskeläinen (sihteeri) 

sihteeri[at]ahts.fi 

Karoliina Karjalainen 

karoliina.karjalainen[at]thl.fi 

Anna Leppo 

anna.leppo[at]helsinki.fi 

Antti Maunu 

maunuan[at]gmail.com 

Riikka Perälä 

riikka.perala[at]helsinki.fi 

Anita Virta 

anita.virta[at]vero.fi 

 

Yhteystiedot 

Postiosoite: 

c/o Marke Jääskeläinen 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

PL 30, 00271 Helsinki 

Puhelin: 

029 524 6637 

Internet: 

www.ahts.fi 

 

Jäsenmaksu 

Eläkeläiset/opiskelijat 10 euroa, 

muille 15 euroa. Maksetaan hen-

kilökohtaisen viitteen kanssa tilil-

le: Danske Bank FI18 8000 1700 

5879 50 

 

Ovatko yhteystietosi muuttu-

neet?  

Pyydämme ystävällisesti ilmoit-

tamaan posti- tai sähköpostiosoit-

teissa tapahtuneet muutokset seu-

ran sihteerille. 

 

Ilmestyneitä väitöskirjoja 
 

MSc Onyenka Ifeoma väitteli Itä-Suomen yliopistossa 

11.12.2015 aiheesta ”Premature deaths among illicit drug useres: 

a follow-up study on treament seeking clients in Finland”. Väi-

töskirja kuuluu kansanterveystieteen alaan. 

 

LL Esti Laaksonen väitteli Helsingin yliopistossa 5.6.2015 ai-

heesta ”Alkoholiriippuvuuden hoitotulokseen vaikuttavat teki-

jät”. Lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja on myös elektroni-

nen julkaisu ja luettavissa osoitteessa 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154758.  

Jäsenmaksu 2015 
 
Teknisistä ongelmista johtuen kuluvan vuoden jäsenmaksulo-

makkeiden lähetys viivästyi. Jäsenmaksulomakkeet lähetettiin 

sähköpostitse 15.12.2015. Jos et ole saanut vielä maksuloma-

ketta, otathan yhteyttä seuran sihteeriin. Muistathan ilmoittaa 

muuttuneet yhteystietosi, etenkin sähköpostiosoitteen muutok-

set sihteerille.  

 

Vuoden 2016 jäsenmaksu tulee tavalliseen tapaan maksettavak-

si kevään aikana. 

 
 
 

 

 Alkoholipolitiikka-lehden numerot digitoitu 
 
Alkoholipolitiikka-lehden kaikki numerot vuodesta 1960 lähti-

en löytyvät nyt digitoituina osoitteesta 

https://www.julkari.fi/handle/10024/60358. Lehdet ovat saata-

villa veloituksetta. 
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