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Ylei skatsaus

Monet säätiön viimeaikaiset ja uudet projektit koskevat toisaalta 
alkoholin sosiaalisia merkityksiä ja toisaalta alkoholia miesten ja 
naisten keskinäisissä suhteissa. Jussi Simpuran säätiön julkaisu

sarjassa ilmestynyt väitöskirja koskee juomisti lantei ta ja juomisen 
merkityksiä. Alkoholin kulttuuriset merkitykset ovat keskeisiä myös 
Ranskan alkoholioloja koskevassa Pekka Sulkusen projektissa, jossa 
aineistona käytetään tilastojen lisäksi myös kulttuurituotteita kuten 
elokuvia. Tommi Hoikkalan projekti puolestaan koskee nuorten alkoho

linkäytön merkityksiä osana nuorisokulttuuria.

Pertti Alasuutarin ja Ritva Nätkinin tutkimukset osoittavat, 
miten Iähiöravintolan kulttuuriset kuviot sekä Ilmentävät että kään

tävät nurin lähiössä asuvien työläismiesten arkielämän ehtoja. Sa

malla ne antavat arvokasta tietoa alkoholisoitumisesta kulttuurisena 
ja sosiaalisena prosessina. Projekti osoittaa, miten työ, perhe-elämä 
ja alkoholinkäyttö nivoutuvat kokonaisuudeksi. Tärkeälle sijalle 
ovat kohonneet avioliiton ja alkoholinkäytön suhteet ja miesten ja 
naisten muuttuva yhteiskunnallinen asema.

Perhettä ja alkoholinkäyttöä koskee myös suomalais-neuvostol ii t- 
tolainen yhteisprojekti, jossa kartoitetaan alkoholinkäytön ja per

heen sisäisten suhteiden yhteyksiä haastattelemalla nuorehkoja avio

pareja Helsingissä ja Moskovassa. Marja-Llisa Honkasalon projekti 
taas koskee nimenomaan työssä käyvien naisten juomatapoja ja nii

den määräytymistä. Perinnettä jatkaa Kirsti Määttäsen tutkimus, 
jossa eritellään sukupuolieroja alkoholin psyykkisissä vaikutuksissa 
ja juomisen merkityksissä.

Säätiö on vanhastaan pyrkinyt valottamaan suomalaisten juoma

tapojen erityispiirteitä kulttuureja vertailevilla tutkimuksilla. On 
arvokasta, että perinteisten vertailukohteiden, Skandinavian ja ang

losaksisten maiden lisäksi on syntynyt yhteishankkeita Neuvosto

liiton ja Ranskan kanssa. Vanhoja siteitä taas tiivistää vuoden 
aikana vahvistettu Alkoholitutkimussäätiön ja Yhdysvaltojen National 
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism -instituutin yksityiskoh

tainen yhteistoimi n tasuunni tel ma .
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Hai I Into

Hallituksen kokoonpano oli kertomusvuonna, joka oli kolmivuotiskau

den 1983-1985 ensimmäinen, seuraava: sosiaali- ja terveysministeriön 
edustajat: prof. Leo Hirvonen, prof. Tapani Purola ja osastopääll.

Usko Puustinen; opetusministeriön edustajat: apulaisprof, Kai

Sievers ja prof. Johan von Wright; Alkon edustajat: tri Heikk i
Koski, puheenjohto I Ikka Suominen, prof. Henrik VVallgren ja dos. 
Reino Vlikahri, Hallituksen puheenjohtajana on ollut Suominen ja 
varapuheenjohtajana WatIgren.

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet hallituksen jäsenet: Hirvonen,

Sievers, Wallgren ja von Wright. Puheenjohtajana on ollut VVallgren. 
Asiantuntijoina olivat tri Kalervo Kiianmaa ja dos. Pekka Sulkunen; 
rahavarainhoitajana oli johtaja Per-Olof Kreander ja tutkimusjohtaja- 
sihteerinä Klaus Mäkelä. Tilintarkastajat olivat pääjohtaja Esko 
Niskanen (varalla KTM Pertti Tuomala) ja apulaisosastopäälI. Pekka 
Pitsinki (varalla- toimistopaälI. Herman Nurminen).

Hallitus kokoontui kaksi kertaa ja työvaliokunta kuusi kertaa.

Säätiön työvaliokunta on asettanut tukiryhmiä joidenkin laajojen 
projektien tukemiseksi.

Historian tutkimuksen (tutkimus 058) tukiryhmän kokoonpano: prof.

Matti Klinge (puheenjohtaja), dos. Klaus Mäkelä, prof. Hannu 
Soikkanen, FL Irma Sulkunen (projektin tutkija) ja prof. Heikki
Ylikangas.

Alkoholin vaikutus keskushermoston ärtyvien solukalvojen toiminnalli

sesti tärkeisiin rakenteisiin -tutkimuksen tukiryhmän kokoonpano: 
prof. Henrik VVallgren (puheenjohtaja), prof. Ossi Renkonen ja FK 
Pekka . Vi rtanen (projektin tutkija).
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Työn ja työolosuhteiden merkitys työntekijöiden alkoholinkäyttöä sää

televänä tekijänä -tutkimuksen tukiryhmän kokoonpano: apulaisprof. 
Elina Haavi o-Manni la (puheenjohtaja), LL Marja-Liisa Honkasalo 
(projektin tutkija), VTL Juha Partanen, FK Timo Partanen ja LKT 
Kari Poikolainen.

Alkohol itutkimusaineistojen tilastoMisten analyysimenetelmien kehittä-

minen -tutkimuksen tukiryhmän kokoonpano: apulaisprof. Anders

Ekholm (puheenjohtaja), VTK Timo Alanko (projektin tutkija), VTL 
Juha Partanen ja VTK Seppo Pöntinen.

Päihdehuollon asiakkaan hoitosuunnitelma ja sen toteutuminen -tutki

muksen tukiryhmän kokoonpano: apulaisprof. Kai Sievers (puheenjoh

taja), prof. Matti Hakama, VTT Lasse Murto, dos. Klaus Mäkelä 
sekä projektin tutkijat Rauno Mäkelä ja Anja Siren.

Asuntola, alkoholi ja väkivaita -tutkimuksen tukiryhmän kokoonpa

no: VTL Patrik Törnudd (puheenjohtaja), HuK Heikki Katajisto

(projektin tutkija) ja dos. Klaus Mäkelä.

SAK:n elämäntapakurssikokei lun evaluaation tukiryhmän kokoonpano: 
prof. Annika Takala (puheenjohtaja), VTL Marja Holmila (projektin 
tutkija), VTT Jorma Kalela, HuK Heikki Katajisto (projektin tutki

ja), VTL Juha Partanen, toimitsija Pekka Sarkkinen ja VTT Paavo 
Uusitalo.

Valtio ja alkohol iehtoisten hoitopalvelujen kehitys 1950-1980 -tutki

muksen tukiryhmän kokoonpano: prof. Erik Allardt (puheenjohtaja),

tri Heikki Koski, tri Matti Mikkola, prof. Jorma Sipilä ja VTK 
Jukka-Pekka Takala (projektin tutkija).

Nuorisoryhmät ja alkoholi -tutkimuksen tukiryhmän kokoonpano: tri

Katarina Eskola (puheenjohtaja), prof. Erik Allardt, VTK Tommi 
Hoikkala (projektin tutkija), VTL Juha Partanen ja tri Vappu

T a i pale.
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Tutkimustoiminta

Säätiön ohjelmaan sisältyvät tutkimussopimukset ovat kehittyneet 
seuraavasti:

057 Alkoholin vaikutus keskushermoston solukalvojen rakenteisiin.

Tutkimuksen kokeellinen osa on tehty. Osia tuloksista on 
julkaistu pro gradu -tutkielmina. Loppuyhteenveto on kirjoitta

matta. Tutkija: Pekka Virtanen, Alkoholitutkimussäätiö.

Suomen raittiusliike 1890-luvulta kieltolain toteuttamiseen saak-058

ka. Vuoden 1983 aikana ovat käsikirjoituksen pääosat valmistu

neet. Erillisjulkaisuna on ilmestynyt yksi artikkeli. Tutkija: 
Irma Sulkunen, Alkoholitutkimussäätiö.

065 Pohjoismainen alkoholikysely. Tutkimus on yhteispohjoismainen 
tutkimus, joka kartoittaa juomatapoja, alkohol iasenteita ja 
alkoholin käytön seurauksia sekä niiden välisiä yhteyksiä 
eri maissa. Vuonna 1979 kerättiin Islannissa, Norjassa, Ruot

sissa ja Suomessa kyselyaineisto, joka perustui kussakin maas

sa 20—60-vuotiasta väestöä edustavaan 3.000 hengen otokseen. 
Kertomusvuoden aikana valmistui käsikirjoituksia pohjoismai

sista asennevertai luista, raittiista ja suurkuluttajista ja kulu

tuksen rakenteesta väestöryhmi ttä in. Pohjoismainen alkoholiky

sely kuuluu Pohjoismaisen päihdetutkimusiautakunnan ohjel

maan. Suomesta tutkimusryhmään kuuluvat Klaus Mäkelä, Alko

holitutkimussäätiö ja Jussi Simpura, Aikoholipol i ittinen tutki- 
muslai tos.

070 Alkoholi ja arkipäivä. Tutkimuksessa tarkastellaan juomisen 
sosiaalisten merkitysten historiallista muutosta. Tutkimuksessa 
hahmotellaan yhtäältä laajaa antropologis-historial I isiä pers

pektiiviä juomiseen ja humalaan ja toisaalta niitä juomiseen 
ja humalaan liittyvien sosiaalisten merkitysten muutoksia, jot

ka liittyvät kapitalismin läpimurtoon ja sen tuottamiin kulttuu

risiin muutoksiin. Tutkimuksen loppuraportti hyväksyttiin lisen

siaattityönä nimellä "Humalan historia" keväällä 1983. Tutki

ja: Pasi Falk, Alkoholitutkimussäätiö.
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071 AI koho! iva I istustutk imu s. Alkoholitutkimussäätiön tutkijat Marja 
Holmila ja Matti Piispa lopettivat työnsä projektissa vuoden 
1981 lopussa. Projektin loppuraportti on työn alla. Tutkijat: 
Marja Holmila, Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos ja Matti 
Pi ispa, Alkoholitutkimussäätiö.

072 Työn ja työolosuhteiden merkitys työntekijöiden alkoholinkäyt

töä säätelevänä tekijänä. Kertomusvuoden kuluessa on laadittu 
yhteenvetoartikkeli projektin puitteissa suoritetusta tutkimus

työstä. Projekti on päättynyt. Tutkija: Marja-Liisa Honkasalo, 
Alkohol i tutk imussäätiö.

Alkoholi tutkimusaineistojen073 ti lastol I isten analyysi mene tel m ien

kehittäminen. Kertomusvuonna on valmistunut yksi artikkeli 
ja konferenssiesitelmä, jonka artikkeliversio on tekeillä. Tutki

mussopimus on kattanut neljän kuukauden työskentelyn vuonna 
1983. Tutkija: Timo Alanko, Alkoholitutkimussäätiö.

074 Päihdehuollon asiakkaan hoitosuunnitelma ja sen toteutuminen.

Tutkimus on ollut päätoimisesti käynnissä puolet kertomusvuo- 
31.12.1983. Projekti on raportoimisvaiheessa. 

Juomistavoi tteen määrittelemiseen hoidossa liittyvää problema

tiikkaa on käsitelty neljässä artikkelissa ja kolmessa kongres

si- tai seminaariesitelmässä. Lisäksi on kiinnitetty huomiota 
hoitosuunnitelman sisältöön ja tavoitteiden asetteluun sekä 
tavoitteiden ja keinojen väliseen suhteeseen. Tavoitteiden ja 
keinojen välinen ristiriita on problematisoinut myös kokonais- 
kuntoutusajatuksen ja sektorei Itäisen lähestymistavan. Aiheesta 
on laadittu artikkeli ja kolme seminaariesitelmää. Tutkijat: 
Anja Siren ja Rauno Mäkelä, Tampereen yliopiston kansanterve

ystieteen laitos.

desta eli 1 .7.

075 Asuntola, alkoholi ja__väkivalta. Tutkimus keskittyy asuntola-

väen valikoitumiseen ja marginai isoitumiseen Helsingissä. Asun- 
tolaväki on osa liikkuvaa työvoimaa, joka on herkästi reagoi

nut työvoiman kysynnän alueellisiin ja ammatillisiin muutok

siin. Tutkimuksen pääraportti ilmestyi artikkelina. Tutkimus 
on saatettu loppuun. Tutkija: Heikki Katajisto, Alkoholitutki
mussäätiö.



6

Keskiolutmarssi * Tutkimuksessa kartoitettiin syyskuussa 1980 
Helsingissä järjestetyn ns. keskiolutmarssin ja siihen osallistu

neiden taustaa ja tavoitteita. Käsikirjoitus on viimeistelyvai

heessa. Tutkija: Hannu Mäkinen, Jyväskylän yliopiston yhteis

kuntapolitiikan laitos.

079

Epäterveellisen alkoholin käytön indikaattorit. Kyselyn ja päi-080

väkirjan avulla saatujen alkoholin käyttötietojen vertailut on 
raportoitu suomeksi Sosiaalilääketieteellisessä Aikakauslehdes

sä ja englanniksi Drug and Alcohol Dependence -lehdessä 
vuoden 1963 aikana. Alkoholin käytön ja biologisten indikaatto

rien välisiä yhteyksiä koskeva englanninkielinen käsikirjoitus 
on valmistunut ja tarjottu julkaistavaksi. Tutkimus on päätty

nyt. Tutkijat: Kari Poikolainen, Helsingin yliopiston kansanter

veystieteen laitos ja Päivi Kärkkäinen, Töölön A-klinikka.

082 Norja-Suomi hintavertailu. Tutkimuksen tulokset on julkaistu 
artikkelissa "Om läkemedelspris och pri skontrol Ien för de läke-

Finland och Norge", Svensk Farma- 
ceutisk Tidskrift (painossa). Tutkimus on päättynyt.

Lääkkei den statuksen muutosten vaikutukset kulutukseen. Tar-

medel som marknadsförs

koituksena on selvittää mitä vaikutusta psyykenlääkkeiden 
statusmuutoksel la (esim. käsikauppalääkkeen muuttuminen re

septilääkkeeksi tai lääkkeen siirtyminen tavalliselta reseptiltä 
huumausaineresepti Ile) on lääkkeen myyntiin ja markkinakäyt

täytymiseen. Tutkimus on puhtaaksik i rjoi tusva iheessa . Tutkija:

I Ipo Koskikallio, Alkoholitutkimussäätiö.

083 Viritуsteoria ja sukupuolten väliset erot alkoholin psykologisis

sa vaikutuksissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nais

ten ja miesten eroja alkoholin ja alkohol »odotusten vaikutuksis

sa seka juomiseen liittyvissä merkityksissä. Kertomusvuoden 
aikana on kartoitettu sana-assosiaatiotestiä käyttäen miesten 
ja naisten alkoholiin, eri elämänalueisiin ja sosiaalisen kans

sakäymisen muotoihin liittämiä merkityksiä sukupuolelle tyypil

listen humala- ja juomisodotusten kannalta. Tutkija: Kirsti

Määttänen, Alkoholitutkimussäätiö.
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SAK:n elämäntapakurssikokei lun evaluaatio, SAK yhdessä Metal- 
Paperifiiton ja Tekstiili- ja vaatetustyö-

084

f f työntekijöiden liiton 
Iäisten liiton kanssa järjestää kaksivuotisen elämäntapakurssi-

kokellun, jonka tarkoituksena on etsiä niitä kollektiivisen 
toiminnan muotoja, joilla ammattiosastot voisivat paremmin 
vaikuttaa jäsentensä elämäntapaan, siis lisätä työntekijöiden 
vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä kulkuun. Kokeiluun 
osallistuu nelisenkymmentä työntekijää Lahdesta, Raumalta, 
Tampereelta ja Valkeakoskelta. Kurssilaiset kokoontuvat kahdes

ti vuodessa yhteiselle kurssille, jolla pyritään yhdistämään 
asiantuntijoiden makrotieto kurssi laisten omaan paikkakunta- 
ja työpaikkatuntemukseen ja näin aikaansaamaan kollektiivista 
toimintaa. Ensimmäinen kurssikerta pidettiin keväällä 1982 ja 
viimeinen syksyllä 1983. Tämän lisäksi kurssilaiset ovat ko

koontuneet paikkakuntakohtaisiin tapaamisiin. Kokeilua käsitte

levä tutkimusraportti on työn alla. Tutkijat: Marja Holmila,

Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos ja Heikki Katajisto, Alkoholi
tutkimussäätiö.

Viri tysteoria ja alkoholin psykologiset vaikutukset. Kognitii-085

vis-emotionaalisen toiminnan tarkastelua. Tutkimuksessa selvite

tään kokeellisen ja kokemuksellisen aineiston avulla alkoholin 
käytön ja luovan toiminnan suhteita. Kokeet on tehty vuosina 
1981-1982, kokemuksellinen aineisto taas kerättiin suomalaisten 
kirjailijoiden haastatteluista. Kertomusvuonna on analysoitu 
ja raportoitu näitä aineistoja. Tutkija: Anja Koski-Jännes,

AI koho I i tutkimussäätiö.

Alkoholin suurkuluttajat. Tutkimuksissa on keskitytty alkoho

lin suurkuluttajien varhaistoteamiseen. Jatkuva alkoholinkäyttö 
johtaa alkoholin aineenvaihdunnan kiihtymiseen. Tämä puoles

taan heijastuu alkoholin palaessa kohonneena veren etikkahap- 
popitoisuutena. Tämän uuden, alkoholin suurkulutusta heijasta

van biokemiallisen markkerin herkkyyttä ja luotettavuutta on 
pyritty edelleen karakterisoimaan. Tutkijat: Mikko Salaspuro,

Ulla-Mari Korri ja Hannu Nuutinen, Helsingin у I iopistoll inen 
keskussairaala, Alkoholisairauksien tutkimusyksikkö.

086
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Valtio ja alkohollehtoisten hoitopalvelujen kehitys 1950-1980, 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää alkoholiin liittyvien 
hoitopalvelujen kehitystä Suomessa valtion tehtävien näkökul

masta. Kertomusvuoden aikana on haastateltu pariakymmentä 
asiantuntijaa alkoholistihuollossa, päihtyneiden käsittelyssä ja 
terveysviranomaisten alkoholiin liittyvissä tehtävissä tapahtu

neista muutoksista. Puhelinhaastatteluin on kartoitettu päihde

huoltoa eräissä kunnissa, joista muutama otetaan tarkemman 
tutkimuksen kohteeksi. Tutkimuksen teoreettista osaa on kehitel

ty kertomusvuoden aikana kahdessa esitelmässä. Tutkija: 
Jukka-Pekka Takala, Alkoholitutkimussäätiö.

089

Kristillisten järjestöjen asuntola- ja hoitokotitoiminnan sisältö090

ja tavoitteet päihdehuollossa. Tutkimuksessa selvitettiin ensin

näkin alkoholismin uskonnollisia selitystekijöitä. Toiseksi tutki

ja kehitti kristillisen päihdehuollon teoreettista pohjaa karita- 
tiivisten ja soteriologi sten mallien pohjalta. Samalla suoritet

tiin menetelmien vertailua muuhun päihdehuoltoon ja AA:n 
ideologiaan. Kolmanneksi tutkija vieraili kristillisten päihde- 
huoltojärjestöjen 53:ssa asuntola- ja hoitokotiyksikössä ja suo

ritti kvantitatiivisen tasoselvityksen niiden fyysisestä ympäris

töstä, henkilökunnasta, harrastus- ja työtoiminnasta, ter

veys-, sosiaali- ja terapiapalveluista sekä sielunhoidon ja 
muun uskonnollisen toiminnan järjestämisestä. Laitoskäynteihin 
liittyi myös pienehkö asiakashaastattelu. Tutkimuksen tuloksis

ta on ilmestynyt kirja sekä muutamia artikkeleita. Tutkimus 
on päättynyt. Tutkija: Jorma Niemelä, Alkoholitutkimussäätiö.

091 Lähi oravin toi a tutkimus. Projekti koostuu useista tapaustutki

muksista, joissa otetaan eri näkökulmia lähiöravintoloihin ja 
niiden ympärillä olevien lähiöiden elämään. Osallistuvan ha

vainnoinnin ja ryhmäkeskustelujen avulla on tutkittu miesten 
muodostamia lähiöravintoloiden osakulttuureja. Vaimoja ja eron

neita naisia on haastateltu, vaikka he eivät kävisikään 
lähiöravintolassa sekä haastateltu ja havainnoitu ravintolas

sa. Lähiön asujamistoa on haastateltu kerrosta loi ssa. Ravinto

lahenkilökunta, tarjoilijat ja portierit, ovat olleet tutkimuksen
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kohteena, osana lähiöravintolan miljöötä ja eri asiakasryhmien 
silmin nähtynä. Keskusteluun on osallistunut myös levyauto- 
maatti; suosituimmista lähiöravintolaiskelmistä on koottu aineis

to, jonka sisältöä analysoidaan. Osatutkimusten sisältö kuvaa 
sitä, miten lähiön ihmisten työ, perhe-elämä ja alkoholinkäyt

tö nivoutuvat kokonaisuudeksi. Keskeisimmäksi jännitteeksi on 
noussut avioliitto ja alkoholinkäyttö: naisten ja miesten muut

tuvat suhteet ja muutoksen ilmeneminen lähiöravintoloiden elä

mässä. Nämä osatutkimukset on tehty Tampereella. Helsinkiläi

sissä lähiöravintoloissa koottua havaintoaineistoa on myös käy

tetty hyväksi. Tutkijat: Ritva Nätkin ja Pertti Alasuutari,

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos sekä 
Pekka Sulkunen, Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos.

Äidin alkoholinkäyttö Ja lapsen terveys ja kehitys. Tutkimuk-092

sen tavoitteena on selvittää, mitä lapseen kohdistuvia biologi

sia, psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia äidin alkoholin

käytöllä on todettavissa eri tyyppisissä alkohol inkuluttajaryh- 
missä. Kaksi pilottitutkimusta on suoritettu vuonna 1983. Tutki

ja: Kalle Rovamo, Helsingin yliopiston kansanterveystieteen
laitos.

Nuorisoryhmät ja alkoholi. Tutkimuksen tavoitteena on nuorten 
alkoholin käytön merkitysten kuvaaminen ja erittely nuoriso

kulttuurisena ilmiönä. Aineisto hankitaan havainnoiden ja tee

mahaastatteluin. Tutkimuksessa on siirrytty vuoden kuluessa 
yleisluontoisesta havainnoinnista haastatteluvaiheeseen Helsin

gin kantakaupungin eräiden alueiden nuorten parissa. Tutki

mus on keskeytynyt 1.9.1983

Tutkija: Tommi Hoikkala, Alkoholitutkimussäätiö.

093

31.12.1984 väliseksi ajaksi.

Alkoholin kulutus ja alkoholipolitiikka Ranskassa. Tutkimuksen 
tarkoitus on kuvata Ranskan alkoholin kulutuksen ja alkoholi

politiikan kehitystä toisen maailmansodan jälkeen. Aineistoina 
käytetään tilastoja ja aikaisempia tutkimuksia, ranskalaisia 
elokuvia ja dokumenttimateriaalia. Tavoitteena on selvittää, 
miksi alkoholinkäyttö vähenee Ranskassa samanaikaisesti kun

094
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se lisääntyy useimmissa muissa maissa. Tutkimus suoritetaan 
yhteistyössä Centre de recherche en sociologie de la sante 
-tutkimuslaitoksen kanssa. Vuoden 1983 aikana on tutkimusta 
käsitelty kahdessa kokouksessa, joista ensimmäinen järjestet

tiin Pariisissa kesäkuussa ja toinen Helsingissä lokakuussa. 
Projektin suomalainen tutkija on Pekka Sulkunen, Alkoholipo

liittinen tutk imusi ai tos.

Alkoholinkäyttö ja raskaus. Tutkimus käynnistyi 1.3.1983. Äiti

ysneuvoloissa aloitettiin pilottitutkimus, jossa kerätään tiedot 
noin 1.200 helsinkiläiseltä odottavalta äidiltä raskaudenaikai

sesta alkoholinkäytöstä. Runsaasti alkoholia raskauden aikana 
käyttävien naisten neuvonta ja seuranta suoritetaan henkilö

kohtaisesti Naistenklinikalla tutkijan toimesta. Kymmenen kuu

kauden kuluessa on saatu tiedot kolmenkymmenen riskiryhmään 
kuuluvan äidin raskaudesta. Tutkimus jatkuu, ja tulosten 
analysointi on valmisteilla. Tutkijat: Erja Halmesmäki ja

Olavi Ylikorkala, Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
naistentautien ja synnytysklinikka.

095

I

Perhe alkoholinkäytön säätelijänä. Suoma I ai s-neuvostol i i t toi ai se-096

na vertailevana yhteistutkimuksena toteutetaan alkoholinkäytön 
ja perheen sisäisten suhteiden yhteyksiä kartoittava haastatte

lututkimus Helsingissä ja Moskovassa. Kesällä 1983 tehtiin 
Helsingissä ja Moskovassa esihaastattelut. Syksyllä oli Mosko

vassa projektin seminaari, jossa pidettiin perhesosiologisia 
esitelmiä ja vi imeistelti in haastattelulomaketta. Haastattelut 
käynnistyvät Suomessa vuoden 1984 alussa. Tilastokeskus suo

rittaa aineistonkeruun. Tutkija: Marja Holmila, Alkoholipoliitti

nen tutkimuslaitos.

097 Alkoholi, psyykenlääkkeet ja sydän. Kolmivuotinen projekti

käynnistyy 1.1.1984. Tutkija: Antti Suokas, Alkoholitutkimus
säätiö.



и

Alkoholin suurkuluttajan avioelämä. Kolmivuotinen projekti 
käynnistyy 1.1.1984. Tutkija: Pertti Alasuutari, Tampereen

yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos.

098

Alkoholistin vaimo. Tutkimus naisten suhteesta alkoholikulttuu-099

ri in. Kolmivuotinen projekti käynnistyy 1.1.1984. Tutkija: 
Ritva Nätkin, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutki
muslaitos.

100 Naisten humala ja miesten humala. Sukupuolierot alkoholin

psyykkisissä vaikutuksissa ja juomisen merkityksissä. Kolmi

vuotinen projekti käynnistyy 1.1.1984. Tutkija: Kirsti Määttä

nen^ Alkoholitutkimussäätiö.

101 Kognitiivinen käyttäytymisterapia alkoholiongelmaisten hoitokei

nona . Yksivuotinen projekti käynnistyy 1.1.1984. Tutkija: Anja 
Koski-Jännes, Alkoholitutkimussäätiö.

102 Maatalouskysymys ja alkoholin tuotanto. Kolmivuotinen projekti 
käynnistyy 1 .1.1984. Tutkijat: Timo Kortteinen, Leo Granberg

ja Ilkka Alanen, Alkoholitutkimussäätiö.

103 Veren asetaattipitoisuus alkoholin suurkulutuksen osoittajana.

Kaksivuotinen projekti käynnistyy 1.1.1984. Tutkijat: tllla-

Mari Korri ja Mikko Salaspuro, Helsingin yliopistollinen kes

kussairaala, Alkoholisairauksien tutkimusyksikkö.
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Apuraha t

Vuoden aikana maksettiin apurahoja seuraavasti: aikaisempiin pää

töksiin perustuvat tutkimussopimusapurahat 630.926 markkaa, vuoden 
aikana myönnetyt ja maksetut tutkimussopimusapurahat 138.289 mark

kaa sekä vuoden aikana myönnetyt ja maksetut varsinaiset apurahat 
360.000 markkaa. Valtaosa apurahoista myönnettiin syksyllä tapahtu

neen haun perusteella. Tällöin käsiteltiin 50 hakemusta, ja apuraha 
myönnettiin 25 hakijalle.

Varsinaiset apurahat:

FM Matti Aalto 11.000 mk (Heikki VVariksen apuraha): 
Alkoholismi sosiaalisen oppimisteorian valossa

LL Esa Ahonen 10.000 mk:

Alkoholin ja beetasalpaajalääkityksen erillis- ja yhteisvaikutukset 
verenkierron sää tel у hei jasteisi in

LitL Seppo Forsberg 18.900 mk:

Alkoholistien kuntoutuskokeilu ja sen seurantatutkimus

Dos. Martti Grönfors ja Dl Olli Stalström 40.000 mk:

Homoseksuaalisuus Suomessa

Prof. Pertti Hemanus 11.000 mk:

Uusmoralismi, alkoholi ja joukkotiedotus

FK Leena Hi laki vi ja dos. Dag Stenberg 20.400 mk: 
Aktiivisen unen rooli alkoholin juomisessa

LKT Pekka Jalovaara ja LK Juhani Rämö 45.000 mk:

Ruokavalion ja alkoholin vaikutukset haimaan ja kokeelliseen haima
tulehdukseen
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Dos. Antero Kesäniemi 30.000 mk:

Asetaldehydin modifioimat proteiinit alkoholisteilla

LKT Jouni Timisjärvi ja LKT Pekka SaukkoLL Raimo Kettunen,

11.000 mk:

Sydänkuoleman mekanismi kokeellisessa alkoholimyrkytyksessä

Dos. Jahangir Khavvaja 20.000 mk :
The influence of perinatal exposure to ethano! on cerebral proteins

and RNA

FM Risto Kiviluoto ja opett. Marja Mikkonen 5.000 mk:

Vanhempien alkoholinkäytön yhteydet lasten psyykkisiin häiriöihin. 
Tutkimus Ruotsin suomalaisista siIrtolaislapsista Södertäljessä

LKT Markku Kupari ja dos. Markku Nieminen 40.000 mk:

Alkoholistin sydän

FT Ralf Lindman 15.000 mk:

Vertaileva tutkimus alkoholijuomia ja niiden käyttöä koskevista 
odotuksista eri kulttuureissa

I Ikka Mäntylä 10.000 mk:Dos.

Viinanpoltto Suomessa vapaudenaikana

LKT Kari Poikolainen 2.700 mk:

Rajun alkoholinkäytön mittaaminen: kahden kyselyn vertailu

FT Reeta Pösö 15.000 mk:

Krooninen alkohol ikäsi t tel у ja lysosomit

Dos. Ju^a RIsteM ja LK Onni Niemelä 25.000 mk:

Tyypin III kollageenin muutokset alkoholin aiheuttamissa maksasai
rauksissa

Dos. Marja-Ri i tta Taskinen ja prof. Esko Nikkilä 30.000 mk: 
Alkoholi ja veren I ipoprotei i ni t
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Tutkimussopimusapurahat:

Syksyn hakukierroksen perusteella päätettiin myöntää tutkimussopi- 
musapurahoja vuodeksi 1984 seuraavasti:

VK Pertti Alasuutari 76.836 mk:

Alkoholin suurkuluttajan avioelämä

LL Ulla-Mari Korri ja prof. Mikko Salaspuro 61.324 mk:

Veren asetaattipitoisuus alkoholin suurkulutuksen osoittajana

VTK Timo Kortteinen, VTK Leo Granberg ja YL Ilkka Alanen 112.077
mk:

Maatalouskysymys ja alkoholin tuotanto

VTL Anja Koski-Jännes 50.136 mk:

Kognitiivinen käyttäytymisterapia alkoholiongelmaisten hoitokeinona

FK Kirsti Määttänen-Kyntäjä 59.316 mk:

Naisten humala ja miesten humala. Sukupuolierot alkoholin psyykki

sissä vaikutuksissa ja juomisen merkityksissä

YK Ritva Nätkin 89.536 mk:

Alkoholistin vaimo. Tutkimus naisten suhteesta alkoholikulttuuriin

LL Antti Suokas 56.324 mk:

Alkoholi, psyykenlääkkeet ja sydän
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Muu toiminta

Muu toiminta kotimaassa

Klaus Mäkelä oli kertomusvuoden ajan Sosiologia-lehden päätoimittaja.

Klaus Mäkelä oli kertomusvuoden ajan A-kl inikkasäätiön valtuuskun

nan jäsen.

Juha Partanen oli kertomusvuoden ajan jäsen ja Marja-Liisa Honka

salo ja Klaus Mäkelä pysyviä' asiantuntijoita päihdeasiain neuvotte

lukunnassa .

Kertomusvuoden esitelmistä ja kokouksista mainittakooh:

Marja Holmila esitelmöi aiheesta Mitä on elämäntapa Suomen Raittius

järjestöjen Liiton elämäntapaseminaarissa Helsingissä 3. 4.2.1983.

Jorma Niemelä piti esitelmän kristillisten päihdehuoltojärjestöjen toi

minnasta Kuopion lääninhallituksen päihdehuollon päivillä Siilinjär

vellä 17.2.1983.

Kirsti Määttänen piti esitelmän sosiaalisen kanssakäymisen muodois

ta ja hoivaamisesta Westermarck-seuran sosiologipäivi 11ä Helsingissä 
12.3.1983. Samassa tilaisuudessa esitelmöi myös Klaus Mäkelä 

aiheesta Yhteiskunnallinen työ ja sen jakaminen.

11 .

Klaus Mäkelä esitelmöi hyvinvointivaltion kriisistä ja juopoista 
А-klinikoiden ja nuorisoasemien johtajien kokouksessa Hämeenlinnas

sa 21 . 22.3.1983.

Anja Koski-Jännes piti 24.3.1983 luennon Viritysteoria ja sen suhde 
tietoiseen ja tiedostamattomaan toiminnan säätelyyn Helsingin yliopis

tossa. Luento oli osa tietoisuutta ja alitajuntaa koskevaa luentosar

jaa .
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Jorma Niemelä luennoi Kristillisten kriminaali- ja päihdehuol tojärjes- 
töjen asuntola- ja hoitokotipalveluista Pelastusarmeijan vankilalähe- 
tysseminaarissa Sipoossa 27.5.1983.

Marja-Li isä Honkasalo esitelmöi naisten muuttuvasta alkoholinkäytös

tä Naisten Raittiuskeskuksen koulutuspäivillä Lahdessa 13.
1983.

14.0.

Marja Holmila piti esitelmän aiheesta 5AK:n elämäntapaprojekti ja 
Klaus Mäkelä aiheesta elämäntapanäkökulma ja hoitotutkimukset sosi

aalihallituksen symposiumissa Elämäntavan muutos ja päihteet, joka 
pidettiin Helsingissä 5.

Pertti Alasuutari esitelmän aiheesta Miehisen juomisen merkitysraken

ne ja Ritva Nätkin aiheesta Lähiöravintola ja perhe - naisnäkökul

ma .

6.9.1983. Samassa symposiumissa piti

Rauno Mäkelä piti esitelmän aiheesta Kohtuujuominen tavoitteena - 
todellisuutta vai utopiaa Päihdehuollon lääkärit ry:n kokouksessa 
Järvenpään sosiaalisairaalassa 8.9.1983.

Jorma Niemelä piti esitelmän Sininauhaliitto ry:n järjestämässä maa

seudun hoitokotien neuvottelupäivillä Kristillisen päihdehuollon hoito

menetelmistä Hattulassa 8.9.1983.

Klaus Mäkelä piti esitelmän naiskulttuurin käsitteestä Westermarck- 
seuran Helsingin paikallisosastossa 14.9.1983.

Klaus Mäkelä osallistui Työturvallisuuskeskuksen päihderyhmän yh

teistyöseminaariin 10 vuotta hoitoonohjausta Hanasaaren kulttuurikes

kuksessa 15.9.1983.

Marja-Liisa Honkasalo puhui työstä ja alkoholinkäytöstä tutkimuskir

jallisuuden valossa Yleisradiossa 17.9.1983.

Rauno Mäkelä piti esitelmän aiheesta Onko kohtuus kohtuutonta? 
Pohdiskelua hoidon tavoitteista A-kiltatoiminnan kehittämisseminaaris

sa Aulangolla 17.9.1983.
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Jorma Niemelä luennoi kristillisen päihdehuollon laajuudesta ja 
hoitomenetelmistä Lähetysnuoret ry:n päihdehuollon päivillä Siuntios

sa 17.9.1983.

Tommi Hoikkala piti A-кI inikkasäätiön nuorisoasemien johtajien päi

villä Helsingissä 26.9.1983 esitelmän aiheesta Nuoriso ja yhteiskunta
kehitys.

Rauno Mäkelä esitelmöi A-к I inikkatoiminnan hoitoideologiasta Helsin

gin А-klinikan koulutuskokouksessa 13.10.1983.

Jorma Niemelä piti esitelmän Valtavan toteutuminen kristillisten 
päihdehuoltojärjestöjen osalta Sininauhaliitto ry:n syyskokouksessa 
Helsingissä 15.10.1983.

Marja-Liisa Honkasalo piti esitelmän aiheesta Valta, oireet ja nai

sen humala Suomen Akatemian järjestämässä Nainen ja työ -tutkija

seminaarissa Tvärminnessä, Espoossa 20. 22.10.1983.

Jorma Niemelä piti alustuksen Kristillisen päihdehuollon sisältö 
Sosiaalipolitiikan päivien PAV-tutk imustyöryhmässä Jyväskylässä
21.10.1983.

Jukka-Pekka Takala piti esitelmän aiheesta Valtio ja päihdehuolto: 
lähtökohtia tutk imuksel le Sosiaalipoliittisen yhdistyksen päihdehuolto- 
tutkimuksen ryhmässä Jyväskylässä 22.10.1983.

Anja Koski-Jännes esitelmöi alkoholista ja luovuudesta Radio- ja 
televisiotoimittajien liiton kurssilla Espoossa 31.10.1983.

Jorma Niemelä piti juhlaesitelmän asuntolatoiminnan tulevaisuuden 
näkymistä Helsingin Vieraskoti ja Yömaja -yhdistyksen 100-vuotisjuh- 
lassa Helsingissä 2.11.1983.

Jorma Niemelä piti luennon Kristen rusvärd I dag, kartläggning av 
dagens situation, KRAN rf:n seminaarissa Helsingissä 3.11.1983.
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Marja Holmila piti luennon toimintatutkimuksesta Tampereen yliopis

ton sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksella 18.11.1983.

Anja Koski-Jännes piti alustuksen aiheesta Alkoholi ja kirjallinen 
luovuus Kulttuurityöntekijoiden liiton jäsenille Helsingissä 21.11.1983.

Anja Siren ja Rauno Mäkelä pitivät esitelmän A-kl inikka-asiakkaan 
hoitosuunnitelmasta A-klinikkasäätiön tutkimusseminaarissa Helsingis

sä 1.12.1983.

Marja-Liisa Honkasalo piti esitelmän aiheesta Valta ja koettu ter- 
funktionalistinen näkökulma Sosiaalilääketieteen yhdistyksen 

järjestämillä Terveyden sosiologian päivillä Helsingissä 7.
1983.

vey s
8.12.

Rauno Mäkelä piti esitelmän aiheesta Yksilöstä systeemiin A-klinikka- 
säätiön järjestämässä katkaisuhoitoseminaarissa Aulangolla 9.12.1963.

Tommi Hoikkala piti Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulu

tuskeskuksen järjestämässä Vankeinhoitolaitoksen virkahenki löiden 
koulutusseminaarissa Helsingissä 13.12.1983 esitelmät aiheista Nuori

sokulttuuri sosiaalihistoriana ja käsitehistoriana sekä Nuorten kult

tuurin yhteiskunnallisista ehdoista. ,

Heikki Katajisto on esitellyt SAK:n elämäntapakurssikokei lua kerto

musvuoden aikana kymmenessä ammattiyhdistysliikkeen eri tilaisuu

dessa .
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Kansainvälinen yhteistyö

(NAD) jatkoiPohjoismainen päihdetutkimus lautakunta 
Helsingissä. Suomalaiset jäsenet lautakunnassa vuonna 1983 olivat 
Kettil Bruun, Usko Puustinen ja Esa Österberg; varamiehinä olivat

toimintaansa

Kari Poikolainen, Leo Hirvonen ja Jarkko Eskola. Lautakunnan pu

heenjohtajana toimi tutkija Ole-J^rgen Skog Norjasta. Lautakunnalla 
oli kertomusvuoden aikana kolme kokousta. Projektisihteerinä on 
syyskuun alusta toiminut Tommi Hoikkala.

Lautakunta on kuluneen vuoden aikana toiminut mm. seuraavilla 
aloilla:

1. Yhteispohjoismainen alkohol ihaittatutkimus (SAS, Samnordiska alko- 
holskadeundersökningen). Projektin koordinaattoreina ovat Salme 
Ahlström ja Esa Österberg.

2. Yhteispohjoismainen alkoholikysely (POHJA, Nordiska alkoholen- 
käten). Projektissa ovat mukana mm. Klaus Mäkelä ja Jussi Simpura.

3. Lautakunta järjesti kurssin "Alkohol och samhälle" yhteistyössä 
Pohjoismaisen terveydenhoi tokorkeakoulun kanssa 24.1. 
Göteborgissa. Kurssin valmisteluista vastasivat Kettil Bruun ja 
Tommi Hoikkala. Kurssilla esitelmöivät mm. Tommi Hoikkala, Marja 
Holmila ja Pekka Sulkunen.

4. Lautakunta järjesti tutkijaseminaarin "Alkohol och massmedia" 
6.9.1983 Tukholmassa. Seminaarissa esitelmöivät mm. Tommi

Hoikkala ja Heikki Katajisto.

5. Kuluneen vuoden aikana aloitti työskentelyn projektiryhmä, joka 
työstää yhteispohjoismaisen antologian aiheesta naiset ja alkoholi. 
Ryhmän suomalaiset jäsenet ovat Marja-Liisa Honkasalo ja Marga

retha Järvinen.

3.2.1983

5.

Klaus Mäkelä nimitettiin jäseneksi Ruotsin sosiaaliministeriön asetta

maan työryhmään Arbetsgruppen för utvärdering av lördagsstängda 
systembutiker.

WHOn kanssa yhteistyö on jatkunut monella tasolla. Klaus Mäkelä 
kuuluu jäsenenä WHOn asiantuntijaelimeen Expert Advisory Panel 
on Drug Dependence and Alcohol Problems. Klaus Mäkelä piti esitel

män aiheesta Alcohol policies: the lessons of the postvvar period
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and emergent issues ja Pekka Sulkunen aiheesta International as- 
pects of the prevention of alcohol problems WH0n Euroopan aluetoi

miston järjestämässä symposiossa Europen Symposium on Control of 
Alcohol Consumption, Paris, 7-10 June 1983.

Salme Ahlström valittiin ICAAn johtokuntaan, joka piti kertomusvuo

den aikana kaksi kokousta, Zagrebissa 25.6. ja Oslossa 8. -
9.10.1983.

ICAAn epidemiologiasektion kokous pidettiin Padovassa, Italiassa 
24.6.1983. Kokouksessa pitivät esitelmän säätiön ohjelmaan 

kuuluvista tutkimuksista Salme Ahlström, Timo Alanko, Anja Koski- 
Jännes, Klaus Mäkelä, Kirsti Määttänen, Kari Poikolainen, Jussi
Simpura, Jukka-Pekka Takala ja Esa Österberg.

ICAA järjesti 29th International Institute on the Prevention and

Treatment of Alcoholism -konferenssin 29. - 30.6.1983 Zagrebissa 
Jugoslaviassa. Säätiön ohjelmaan kuuluvista tutkimuksista pitivät 
konferenssissa esitelmän Salme Ahlström, Marja Holmila ja Esa
Österberg.

20.

International Group for Comparative Alcohol 
Studies -ryhmän koordinaattorina ja Pekka Sulkunen ja Esa Öster

berg toimittivat ryhmän jäsentiedotetta.

Klaus Mäkelä toimi

Suomen ja Yhdysvaltojen sosiaali- ja terveysministeriöiden edustajat 
allekirjoittivat syksyllä 1982 yhteistoiminta-asiakirjan. Alkoholin

käyttöä koskevissa yhteistoiminta-asioissa Suomen yhdyshenkilöiksi 
on nimetty Usko Puustinen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja 
Klaus Mäkelä Alkoholitutkimussäätiöstä. Yhdysvaltojen yhdysmies on 
Leland H. Tovvle (NIAAA). Alkoholitutkimussäätiön ja N1AAA:n väli

nen yksityiskohtainen yhteistoimintaohjelma vahvistettiin syksyllä 
1983.

Leo Hirvonen perehtyi heinäkuussa Toronton Addiction Research

Foundationin toimintaan.
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Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos järjesti Alkon koulutuskeskuksessa 
Helsingissä 10.

ranskalaiseen yhteisprojektiin liittyvän seminaarin Cinema, socio- 
logie, boisson. *

Pekka Sulkunen piti esitelmän aiheesta LMvresse dans les films 
poputaires finlandais Universlte de Paris I -yliopiston järjestämässä 
kollokviossa Representat ions de 1'alcool et 1'alcoolisme dans le 
cinema franfais, les 6 et 7 juin, 1983. Klaus Mäkelä osallistui 
koi lokvioon.

11.10.1983 säätiön ohjelmaan kuuluvaan suomalais-

Suomalai s-neuvostol i i ttolainen vertaileva tutkimus "perhe alkoholin

käytön säätelijänä" piti projektikokouksen ja seminaarin Moskovassa 
28.10.1983. Suomesta seminaariin osallistuivat Pertti Alasuutari, 

Merja Kinnunen, Elina Haavio-Manni la, Marja Holmila, Ritva Nätkin 
ja Pekka Sulkunen. Kokouksen rahoitti Suomen ja Neuvostoliiton

24.

TT-komi tea.

Muista esitelmistä ja kokouksista mainittakoon:

Marja-Liisa Honkasalo piti esitelmän aiheesta Kvinnan och missbruket 
av alkohol. En forskningsoversikt Pohjoismaiden Ministerineuvoston 
järjestämässä seminaarissa "Nordisk Konferens för Narkomanvärds- 
personal" Stenhamrassa Ruotsissa 31.5. 1.6.1983.

Marja-Liisa Honkasalo piti esitelmän Kvlnnornas livssituation, psyko- 
somatiska hälsa och bruket av alkohol 9. pohjoismaisessa sosiaali

lääketieteen konferenssissa Reykjavikissa 2. 4.6.1983.

Jorma__Niemelä osallistui Nordisk Edruskapskonferanse -seminaariin

Oslossa 30.9. 2.10.1983.

Tommi Hoikkala piti esitelmän Göteborgissa 7.10.1983 Pohjoismaiden 
terveydenhoi tokorkeakoulun Socialmedicin och preventiv medicin 
-kurssilla aiheesta llpptysningens grenser.
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Teuvo Pettoniemi oli maaliskuussa 1983 tutustumassa Berkeleyn alko

holi tutk imuskeskuksen alkoholia ja perheväkivaltaa koskevaan tutki

mukseen .

Pekka J. Karhunen piti esitelmän Roomassa 28. - 30.3.1983 pidetyssä 
Euroopan toksikologisen yhdistyksen 24. kongressissa.

Henrik VVallgren toimi sektion puheenjohtajana konferenssissa Inter

national Conference on Pharmacological Treatments for Alcoholism: 
Looking to the Future, 28-31 March 1983, Institute of Psychiatry, 
University of London.

Matti Hillbom, I Ikka Lehtinen ja Reeta Pösö osallistuivat Kööpenhami

nassa 17. - 20.4.1983 pidettyyn XIV Annual Nordic Meeting on 
Biological Alcohol Research -kokoukseen ja esittelivät siellä tutki

muksiaan .

Klaus Mäkelä ja Esa Österberg osallistuivat konferenssiin An Inter

national Conference on alcohol and Culture, Alcohol Research Cen

ter, University of Connecticut, School of Medicine, Farmington, May 
5-7, 1983. Klaus Mäkelä piti esitelmän aiheesta Drinking attitudes

and personal experiences related to drinking in four Scandinavian 
countries.

Rauno Mäkelä osallistui Wienissä 11. 16.7.1983 pidettyyn

World Congress of Psychiatry -kongressiin ja piti siellä esitelmän 
aiheesta Moderate drinking in the treatment of alcoholics.

VI I

Jorma Niemelä osallistui Prison Fellovvship International -järjestön 
kansainväliseen vankilatyönteki joiden Triennial Symposiumiin Bel

fastissa Pohjois-lrlannissa 25. 28.7.1983.

Tutkijaryhmä Mikko Salaspuro ja Hannu Nuutinen on lisäksi esitellyt 
tutkimustaan viidessä muussa kansainvälisessä kokouksessa.
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Vuoden aikana kävi lukuisa joukko ulkomaalaisia vieraita säätiös

sä. Näistä mainittakoon tohtorit Bernard Segal, Theodore Ma la ja 
Kent R. Autor Alaskan yliopistosta; professori Nikolai A, 
Tolokontsev Neuvostoliiton tiedeakatemiasta; tohtorit Jean Martin 
Cohen-Solal , Marc Danzon, Dominique Rigaux ja Claude VUain Rans

kan terveyskasvatuskomi teasta; professori Leo A. Kaprio ja tohtori 
Jo Eirik Asvall Maailman Terveysjärjestön Euroopan aluetoimistosta; 
Mihail Semenovits Matskovskij Neuvostoliiton tiedeakatemiasta; tohto

ri lan Robertson Edinburghin kuninkaallisesta sairaalasta; tohtori 
Gerard M. Schippers Nijmegenin Psykologisesta laboratoriosta; tohto

ri Helmut Steiner DDRtn tiedeakatemiasta; toimistopäällikkö Susan

Farrell NIAAA:sta U.S.A.rsta.

Talous

Säätiön menot nousivat t.508.415 markkaan vuonna 1983. Valtaosa, 
1.145.127 markkaa, käytettiin tutkimustoimintaan. Kirjojen myynnistä 
kertyi tuloja 11.320 markkaa. Säätiön menot eivät anna oikeata 
kuvaa kokonaismenoista, koska Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Alko suorittaa valtaosan hallin

toon liittyvistä kuluista. Säätiön yliopistoille sijoitettujen projektien 
laitoskustannukset taas katetaan suurelta osin yliopistojen varoilla.
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