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ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIMUS 

Seuran talviluennon aiheena juomisen 

kulttuurisen paikan muutos 
Alkoholi- ja huumetutkijain seuran vuosikokouksen yhtey-

dessä 5.2. pidetään luentotilaisuus, jossa professori Jukka 

Törrönen esitelmöi aiheesta ”Juomisen kulttuurisen paikan 

muutos 1960-luvulta tähän päivään”. Esitelmässä lähdetään 

liikkeelle kirjasta Suomi juo (Mäkelä ym. 2010), joka ottaa 

mittaa suomalaisten juomatapojen muuttumisesta 1960-

luvulta 2000-luvulle. Kirjan johtopäätösten mukaan suoma-

laiset ovat 40 vuodessa muuttuneet kosteaksi kansaksi, jon-

ka ainoa selkeä vastatrendi on alaikäisten nuorten juomisen 

väheneminen 1990-luvun lopusta alkaen. Suurin muutos 

koskee eri-ikäisten naisten juomisen lisääntymistä, joskin 

siten, että naisten ja miesten juomatavoissa on edelleen 

huomattavia eroja. Viime vuosikymmeninä pubit ja ravinto-

lat ovat menettäneet takavuosien leimaa miesten valtakunta-

na ja siirtyneet yhä enemmän naisten perinteisesti hallitse-

maan valtakuntaan eli koteihin.  

Monista muutoksista huolimatta juominen ajoittuu edelleen 

kauas arjesta, iltamyöhään, viikonloppuun ja juhlapyhiin, 

mikä käy todisteena siitä, että humala on säilyttänyt tärkeän 

paikan suomalaisessa juomiskulttuurissa. Toisaalta viinin 

käyttö ruokajuomana on yleistynyt, mutta yleensä viiniä 

juodaan edelleen muulloin kuin ruoan kera. Kirjassa päädy-

tään arvioon, että riippumatta joistakin vastatendensseistä 

suomalaisten perinteisesti ristiriitainen, alkoholia sekä ihan-

noiva että kieltävä kulttuuri on muuttunut sallivaksi. (Mäke-

lä ym. 2010, 291–292.)  

Kirjan johtopäätökset perustuvat pääosin kvantitatiivisten 

analyysien tuloksiin. Jukka Törrösen esitelmässä tullaan sy-

ventämään ja osittain myös problematisoimaan Suomi juo -

kirjan johtopäätöksiä hyödyntämällä eritoten kvalitatiivisia 

tutkimuksia. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! 
 

Lähteet:  

Teksti perustuu Jukka Törrösen esitelmän esittelytekstiin (8.1.2015) 

(valmisteilla oleva artikkeli Tigerstedt, Christoffer & Törrönen, Jukka & 

työryhmä).  

Mäkelä, Pia & Mustonen, Heli & Tigerstedt, Christoffer (2010): Suomi 

juo: Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968–2008. THL. 
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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 

antti.maunu[at]ehyt.fi 

Riikka Perälä 

riikka.perala[at]helsinki.fi 

Anita Virta 

anita.virta[at]oulu.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 
 

YTM Tanja Hirschovits-Gertz väitteli Tampereen yliopistossa 

6.9.2014 aiheesta ”Suomalaisten riippuvuuksia koskevat mieli-

kuvat”. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa 

osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9539-7. 

 

VTM Antti Maunu väitteli Helsingin yliopiston valtiotieteelli-

sessä tiedekunnassa 13.9.2014 aiheesta ”Yöllä yhdessä: Yöker-

hot, biletys ja suomalainen sosiaalisuus”. Väitöskirja on myös 

elektroninen julkaisu ja luettavissa osoitteessa 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9099-8. 

 

VTM Thomas Karlsson väitteli Åbo Akademin sosiaalitieteiden 

laitoksella 21.11.2014 aiheesta ”Nordic Alcohol Policy in Euro-

pe. The Adaptation of Finland’s, Sweden’s and Norway’s Alco-

hol Policies to a Policy Framework, 1994–2013”. Väitöskirja on 

myös elektroninen julkaisu ja luettavissa osoitteessa 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302- 307-9. 

 

Vuosikokous 5.2.2015 
 

Alkoholi- ja huumetutkijain seura ry:n sääntömääräinen vuosi-

kokous pidetään torstaina 5.2.2015 klo 16.00 alkaen Tieteiden 

talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki), salissa 309. Vuosikoko-

uksessa mm. valitaan vuoden 2015 hallitus.  

Tervetuloa! 

 

 
 

 

 

Vuoden 2015 tapahtumia 
 

Alkoholi- ja huumetutkijain seura on mukana järjestämässä 

Kettil Bruun Societyn konferenssia ”Alcohol’s Harm to Others 

– Perceptions, Policies and Approaches” ensi syksynä  

14.–17.9.2015. Konferenssiin voi osallistua lähettämällä aihe-

piiriin liittyvän abstraktin konferenssin järjestäjille 28.2.2015 

mennessä. Konferenssiin ei ole rekisteröitymismaksua. Tar-

kempia ohjeita ja lisätietoja löytyy osoitteesta 

www.nordicwelfare.org/kbsthematic2015. 

 

 

AHTS piti vuoden 2014 viimeisen seminaarin yhteydessä en-

simmäistä kertaa vapaamuotoisen iltatilaisuuden jäsenistölleen. 

Tilaisuus oli onnistunut, joten tiedoksi jo nyt, että vastaavaa 

tapahtumaa suunnitellaan tämänkin vuoden viimeisen seminaa-

rin yhteyteen. 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9539-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9099-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-%20307-9
http://www.nordicwelfare.org/kbsthematic2015
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ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIJAIN SEURAN TALVILUENTO JA VUOSIKOKOUS 

 
Torstaina 5.2.2015, kello 14.00–18.00 

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 309 (3. krs.), Kruununhaka 

 

Juomisen kulttuurisen paikan muutos 1960-luvulta tähän 
päivään 

 
 

14.00–15.30   Jukka Törrönen; Sorad (Ruotsi) 
 
15.30–16.00   Kahvitauko 
 
16.00–18.00   Alkoholi- ja huumetutkijain seuran vuosikokous 
 
 

 

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan ma 2.2.2015 mennessä sähköpostitse: sihtee-

ri@ahts.fi.  

 

Luennolle kaikki ovat tervetulleita. Seuran jäsenille, opiskelijoille ja toimittajille tilaisuus on maksuton. 

Muille kuin jäsenille maksu on 5 euroa.  

 

Vuosikokoukseen voivat osallistua vain Alkoholi- ja huumetutkijain seuran jäsenet. 

 

 

   Tervetuloa! 


