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ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIMUS
Seuran talviluennon aiheena juomisen
kulttuurisen paikan muutos
Alkoholi- ja huumetutkijain seuran vuosikokouksen yhteydessä 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 1960luvulta 2000-luvulle. Kirjan johtopäätösten mukaan suomalaiset ovat 40 vuodessa muuttuneet kosteaksi kansaksi, jonka 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 ravintolat ovat menettäneet takavuosien leimaa miesten valtakuntana ja siirtyneet yhä enemmän naisten perinteisesti hallitsemaan 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 päädytään arvioon, että riippumatta joistakin vastatendensseistä
suomalaisten perinteisesti ristiriitainen, alkoholia sekä ihannoiva että kieltävä kulttuuri on muuttunut sallivaksi. (Mäkelä ym. 2010, 291–292.)
Kirjan johtopäätökset perustuvat pääosin kvantitatiivisten
analyysien tuloksiin. Jukka Törrösen esitelmässä tullaan syventämään 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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Ajankohtaista
Vuosikokous 5.2.2015
Alkoholi- ja huumetutkijain seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 5.2.2015 klo 16.00 alkaen Tieteiden
talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki), salissa 309. Vuosikokouksessa 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 aihepiiriin liittyvän abstraktin konferenssin järjestäjille 28.2.2015
mennessä. Konferenssiin ei ole rekisteröitymismaksua. Tarkempia ohjeita ja lisätietoja löytyy osoitteesta
www.nordicwelfare.org/kbsthematic2015.

AHTS piti vuoden 2014 viimeisen seminaarin yhteydessä ensimmäistä kertaa vapaamuotoisen iltatilaisuuden jäsenistölleen.
Tilaisuus oli onnistunut, joten tiedoksi jo nyt, että vastaavaa
tapahtumaa suunnitellaan tämänkin vuoden viimeisen seminaarin yhteyteen.
Ilmestyneitä väitöskirjoja
YTM Tanja Hirschovits-Gertz väitteli Tampereen yliopistossa
6.9.2014 aiheesta ”Suomalaisten riippuvuuksia koskevat mielikuvat”. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9539-7.
VTM Antti Maunu väitteli Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 13.9.2014 aiheesta ”Yöllä yhdessä: Yökerhot, 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 Europe. The Adaptation of Finland’s, Sweden’s and Norway’s Alcohol 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.
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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: sihteeri@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!
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