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FINNISH SOCIETY FOR ALCOHOL AND DRUG RESEARCH

Alkoholi ja naiset
Suomessa naisten alkoholinkulutus on kasvanut miehiin verrattuna suhteellisesti rivakammin. Naisten alkoholinkäyttö
on jopa kuusinkertaistunut neljässäkymmenessä vuodessa.
Naisten kulutus on edelleen huomattavasti alhaisemmalla
tasolla kuin miesten, mutta sosiaalisesti ja kulttuurisesti
naisten lisääntynyt juominen on uusi ilmiö – ja tuo mukanaan tuoreita yhteiskunnallisen huolen muotoja.
Kulttuurinen muutos juomatavoissa tuo myös uusia sävyjä
sukupuolijärjestelmään. Stereotyyppisten mielikuvien mukaan raittiit naiset sääntelevät miesten alkoholinkäyttöä,
vaan nyt naisten lisääntynyt juominen hämmentää tätä asetelmaa. Hyväksyttävän alkoholinkäytön rajoilla liikkuu vaarallisia naisia: Juovat naiset vaarantavat syntymättömien
lastensa terveyden; Vastuurationaaliset naiset pohtivat juomistaan vertaistukiryhmissä; Ja juomisen hyväksyttävyys
lasten läsnä ollessa problematisoituu, kun hoivaava nainen
juopuessaan kääntyykin arvaamattomaksi häiriköksi. Huoli
naisten juomisesta on aiheellinen, vaan toivottavasti se ei
vie huomiota miesten alkoholikulttuurin varjopuolilta.
Aiheesta voi keskustella lisää 10.5.2011 seuran kevätseminaarissa, jonka otsikkona on ”Naiset ja päihteet”. Seminaarin jälkeen seuran jäsenet ovat tervetulleita yhdistyksen ylimääräiseen vuosikokoukseen. Tarkoituksena on päivittää
seuran säännöt vastaamaan uudistunutta yhdistyslakia ja ennen kaikkea käydä keskustelua seuran toimintasisällöistä.
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Kutsu seuran ylimääräiseen vuosikokoukseen
Seuran ylimääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 10. päivänä
helmikuuta Tieteidentalon sali 505:ssä kello 16.30–18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavan esityslistan mukaiset asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
4. Kokouksen sihteerin valitseminen
5. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Esitys seuran sääntöjen muuttamiseksi: seuralle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
8. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valitseminen
9. Keskustelu seuran toimintasisällöistä
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Ilmestynyt väitöskirja
VTM Anu Katainen väitteli 26.2.2011 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma”. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-Thesis -palvelusta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6687-0

Jäsenmaksu

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 2011 hallitus
Alkoholi- ja huumetutkijain seuralle valittiin 23.2.2011 pidetyssä vuosikokouksessa hallitus vuodelle 2011. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Katariina Warpenius ja varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Väkeväinen. Uudeksi hallituksen jäseneksi
valittiin Anu Katainen ja yhtä hallituksen jäsentä lukuun ottamatta muu hallitus jatkaa toimintaansa edellisen vuoden kokoonpanolla.
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ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIJAIN SEURAN KEVÄTSEMINAARI
Tiistaina 10.5.2011, kello 12.15–16.30
Tieteidentalo, sali 505 Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki (Kruunuhaka)

Naiset ja päihteet
12.15

Tilaisuuden avaus
Mira Roine, A-klinikkasäätiö, AHTS:n hallitus

Teema I: Tyttöjen ja naisten päihteidenkäytön erityispiirteet
12.30–13.00

Tyttöjen päihteidenkäyttö ja päihdeasenteet
Riikka Puusniekka, THL

13.00–13.30

Naisten alkoholinkäyttö ja koetut haitat
Pia Mäkelä, THL

13.30–14.00

Katsaus ikääntyneiden naisten päihteidenkäyttöön
Salme Ahlström, THL

14.00–14.15

Keskustelua

14.15–15.00

Kahvitauko

Teema II: Naisten päihteidenkäyttö kontrollin kohteena
15.00–15.30

Naisten juomiseen kohdistettu kontrolli
Kirsimarja Raitasalo, THL

15.30–16.15

Raskaana olevien päihdehoito – hyvällä vai pakolla?
Elina Kotovirta, THL

16.15–16.30

Keskustelua

16.30

Päätössanat
Mira Roine, A-klinikkasäätiö, AHTS:n hallitus

Ilmoittautumiset 3.5.2011 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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