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Polarisaatio, distinktio vai
marginalisoituminen?
Alkoholin kulutuskulttuurien erilaiset muodot ja niiden yhteys sosioekonomisiin asemiin ovat toistuva teema suomalaisessa alkoholikeskustelussa. Perinteinen sivilisoitumisteoria oletti, että työväestön - ja jopa kouliintumattoman keskiluokan - kahtaalle jakautunut juopottelu/raittius-kulttuuri
voitaisiin ohjata sofistikoituneeseen kohtuukäyttöön valistuksen ja myynninkontrollin keinoin. Nykyään ollaan huolissaan päihde- ja mielenterveysongelmien kasautumisesta
samoille sosioekonomisille ryhmille. Juomatapojen variaatiota voidaan siis arvottaa karkeasti kahdesta näkökulmasta:
optimistisena pyrkimyksenä kohti hyvää ja oikeaa juomakulttuuria tai synkkänä huolena syrjäytyvien syöksykierteestä.
Juomatapojen kulttuurista eriytymistä jäsennetään tutkimuskeskusteluissa monin käsittein. Polarisaatio viittaa kahtiajakoon rajusti juovien kuluttajaryhmien ja raittiin väestönosan
välillä. Termi on sinänsä neutraali viitaten juomatapojen ja
hyvinvoinnin jakautumiseen. Toinen kysymys on, miten vapaaehtoista juomisen polarisaatio on: Onko kyse itsen esittämisestä ja kulttuurisesta distinktiosta suhteessa toisiin vai
hallitsemattomasta marginalisoitumisesta vailla todellista
aktiivista valinnanvaraa? Vai ohjaako juomiskulttuurin näkymätön käsi yksilöt heikosti tiedostettuihin kulutusluokkiin, joilla on yhteys modernin luokkayhteiskunnan rapautuneisiin rakenteisiin?
Kokonaan toinen kysymys on, mittaako tutkimus mahdollista polarisaatiota kulutettujen juomien ja haittojen määrällisenä vaihteluna vai kuvataanko sitä ihmisten omien merkityksenantokäytäntöjen valossa. Kokonaiskuvan saamiseksi
molempia tutkimusnäkökulmia tarvitaan.
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Eläkeläiset/opiskelijat 10 euroa,
muille 15 euroa. Maksetaan henkilökohtaisen viitteen kanssa tilille: SAMPO 800017 – 587950
Ovatko yhteystietosi muuttuneet?
Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteissa tapahtuneet muutokset seuran sihteerille.

Ilmoituksia – vuoden 2012 hallitus
Alkoholi- ja huumetutkijain seuralle valittiin 15.2.2012 pidetyssä sääntömääräisessä vuosikokouksessa uusi hallitus vuodelle
2012. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Katariina Warpenius
ja varapuheenjohtajaksi valittiin Sanna Kailanto. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Marke Jääskeläinen, Anna Leppo,
Riikka Perälä ja Johanna Uittamo. Lisäksi edellisen hallituksen
jäsenet Anu Katainen ja Arto Ruuska jatkavat uudessa hallituksessa.

Ilmestyneitä väitöskirjoja
VTM Aija Kaartinen väitteli 4.2.2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Kansan raittiudeksi ja
kotien onneksi” – Naisten kieltolakimielipiteet ja toiminta kieltolain puolesta ja sitä vastaan 1919–1932”. Väitöskirja on myös
elektroninen julkaisu ja luettavissa E-Thesis -palvelussa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-222-323-4
VTM Anna Leppo väitteli 10.2.2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Precarious pregnancies
– Alcohol, drugs and the regulation of risks” (Raskaus, alkoholi
ja huumeet. Sosiologinen tutkimus riskien hallinnasta nykyyhteiskunnassa). Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja
luettavissa E-Thesis -palvelussa http://urn.fi/URN:ISBN:978952-10-6711-2
VTM Riikka Perälä väitteli 23.3.2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Haittojen vähentäminen suomalaisessa huumehoidossa – Etnografinen tutkimus
huumeongelman yhteiskunnallisesta hallinnasta 2000-luvun
Suomessa”. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-Thesis -palvelussa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-107640-4
VTM Tuula Kekki väitteli 13.4.2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Taparikollisuuden kulttuuriset ja rakenteelliset ulottuvuudet – Huumeiden käyttäjien
ja poliisin tulkinnat taparikollisuudesta”. Väitöskirja on myös
elektroninen julkaisu ja luettavissa E-Thesis -palvelussa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7638-1
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ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIJAIN SEURAN KEVÄTSEMINAARI
Keskiviikkona 9.5.2012, kello 13.00–16.00
Tieteiden talo, sali 404, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki (Kruununhaka)

Alkoholi ja polarisaatio
13.00–13.30

Geenit ja ympäristötekijät koulutustason ja alkoholiongelmien taustalla
Antti Latvala, Helsingin yliopisto

13.30–14.00

Äidillä on päihdeongelma. Vaikutukset lapsen hyvinvointiin rekisteritutkimuksen
valossa
Marja Holmila, THL

14.00–14.30

Sosioekonomiset erot nuorten juomisessa
Kirsimarja Raitasalo, THL

14.30–15.00

Kahvitauko

15.00–15.30

Eriytyvätkö suomalaisten juomatavat?
Janne Härkönen, THL

15.30–16.00

Miten tutkia juomiskulttuureihin liittyviä luokkaeroja?
Antti Maunu, EHYT ry

Ilmoittautumiset 4.5.2012 mennessä sähköpostitse: sihteeri@ahts.fi.
Seminaari on seuran jäsenille, opiskelijoille ja toimittajille maksuton. Muille seminaarimaksu on 10
euroa. Mainitsethan jäsenyydestäsi ilmoittautumisen yhteydessä. Seuran jäseneksi voi liittyä sähköpostitse: sihteeri@ahts.fi. Seuran jäsenmaksu on 15 euroa, eläkeläiset/opiskelijat 10 euroa.
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