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Rattijuoppo-seminaari –
Ajotieltä hoitoon?
Rattijuopumuksesta puhuttaessa huomio kiinnittyy tavallisesti tieturvallisuuteen. Julkinen keskustelu painottuu siihen,
miten rattijuopot vaarantavat muiden tielläliikkujien turvallisuuden – oman henkensä ja terveytensä lisäksi. Poliisin
valvonta ja sanktiot ovat juurtunut toimenpide rattijuopumukseen puututtaessa, ja teknologia tarjoaa ratkaisuksi alkolukon ajoneuvoihin.
Rattijuopumus toki vaarantaa liikenneturvallisuuden, mutta
lisäksi rattijuopot itse usein kärsivät sosiaalisista ja terveydellisistä ongelmista. Yksilön näkökulmasta katsottuna rattijuopumus on useimmiten yksi merkki päihteiden haitallisesta käytöstä, ongelmakäytöstä tai jopa vakavammasta päihderiippuvuudesta. Rattijuopumuksen taustalla olevat tekijät,
mm. vaikea elämäntilanne sekä päihteiden käyttöön ja edelleen rattijuopumukseen johtaneet syyt jäävät usein vähemmälle huomiolle. Olisiko siis niin, että kontrollitoimenpiteiden ohella rattijuopumuksen vähentämisessä ensisijaisia
menetelmiä ovatkin päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja erityisesti riskissä olevien yksilöiden tunnistaminen jo varhaisessa vaiheessa?
Alkoholi- ja huumetutkijain seuran syksyn seminaari käsittelee rattijuopumusta nimenomaan rattijuopon näkökulmasta: Keitä päihtyneenä ajavat ovat ja miten heidän hoidon- ja
tuentarpeisiinsa voitaisiin yhteiskunnassa vastata? Miten
järjestää rattijuoppojen hoitoonohjaus?
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Rattijuoppo-seminaarin ohjelma tarkempine tietoineen löytyy tämän jäsenkirjeen lopusta. Tervetuloa vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan aiheesta!
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Ajankohtaista
AHTS osallistuu kansainväliseen tutkimusseurojen yhdistyksen
ICARA:n (International Confederation of Alcohol, Tobacco
and Other Drugs Research Association) perustamiskokoukseen
Lissabonissa 29.–30.9.2012. Matkaraportti luvassa.

AHTS:n jäsenen VTT Jussi Perälän sosiologian alan väitöskirja
”Miksi lehmät pitää tappaa? Etnografinen tutkimus 2000-luvun
alun huumemarkkinoista Helsingistä” on palkittu vuoden 2012
Laatua terveyteen –palkinnolla. AHTS onnittelee Jussia!

AHTS:n jäsen!

Oletko kiinnostunut osallistumaan AHTS:n hallituksen toimintaan? Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin!
(Yhteystiedot: puheenjohtaja pj[at]ahts.fi, sihteeri[at]ahts.fi.
Hallitusten muiden jäsenten yhteystiedot löydät tältä sivulta.)

Internet:
www.ahts.fi
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.
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ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIJAIN SEURAN SYYSSEMINAARI
Torstaina 25.10.2012, kello 13.00–16.00
Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 3 (2. krs.)

Rattijuoppo-seminaari
13.00–13.30

Rattijuoppojen sosiaalinen tausta ja kuolleisuus
Karoliina Karjalainen; Tampereen yliopisto, THL

13.30–14.00

Rattijuopon ja maistelleen profiili – tuloksia Uudenmaan ratsiatutkimuksesta
Maria Portman; THL

14.00–14.30

Mitä voitaisiin tehdä rattijuopumuksen taustalla piilevien tekijöiden
korjaamiseksi?
Pirjo Lillsunde; THL

14.30–15.00

Kahvitauko

15.00–15.30

Kokemuksia Tie selväksi –hankkeesta
Tuomas Tenkanen; THL

15.30–16.00

Rattijuoppojen ajokyvyn arviointi
Markus Sundqvist; A-klinikkasäätiö

Ilmoittautumiset 22.10.2012 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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