
S an F r anci s c on lahden yhteiskunt atiet e ellis et
alh o h o lit utkimu s y k s ik ö t

johtaja. Itse opetuksesta huolehtii
valtaosa ARG:n tutkijoista yhdessä
PRC:n tutkijoiden kanssa. Loppuke-
sästä 1989 ARG:n tiloissa työskenteli
opintojen parissa neljä opiskelijaa ja
neljä tohtoriksi väitellyttä sekä
PRC:n tiloissa kaksi tohtorinväitös-
kirjaansa valmistelevaa.

ARG tutkimustoiminta rahoite-
taan osittain tutkimuskeskusapura-
halla, jota haetaan viisivuotiskau-
deksi liittovaltion rahoit usorganisaa-
tiolta NIAAA:lta, osittain yksittäi-
sillä apurahoilla eri lähteistä. Tutki-
musmäärärahojen jakamisesta eri
projektien kesken päättävät laitoksen
tutkijat kollektiivisesti. Paraikaa
ARG on viimeistelemässä NIAAA:lle
kolmatta viisivuotisapurahahake-
mustaan, joka koostuu useista erilli-
sistä tutkimussuunnitelmista. Perus-
rahoituksena haetaan viittä miljoo-
naa dollaria, josta suurin osa kuluu
kenttätyöhön eli uusien aineistojen
keräämiseen.

Robin Room toimii sekä ARG:n
tieteellisenä johtajana että Epidemio-
logian ja käyttäytymistieteellisen lää-
ketieteen tutkimuslaitoksen (Insti-
tute ol Epidemiology and Behavioral
Medicine) johtajana. ARG:n tutki-
joita on kymmenen. Monet tutki-
joista ovat koulutukseltaan sosiolo-
geja, mutta osa on suorittanut tut-
kintonsa epidemiologian, psykolo-
gian, antropologian, kansanterveys-
tieteen tai sosiaalityön alalta. Hallin-
nollisia tehtäviä, ohjelmointitehtäviä
sekä kirjasto- ja tietopalvelua hoitaa
yhteensä kymmenen henkilöä.

ARG:n kirjasto on Rutgersin kir-
jaston ohella Yhdysvaltain laajin ja
verraton apu niin laitoksen omille
tutkijoille kuin muillekin alan tutki-
joille. Kirjaston johtajan Andrea
Mitchellin pätevyyttä osoittaa se,

että hänet kutsuttiin suunnittele-
maan tietojärjestelmää uudelle liitto-
valtion alkoholin- ja huumeideneh-
käisytoimistolle (OIfice of Substance
Abuse Prevention, OSAP). Vuodesta
1959 lähtien ARG on myös arkis-
toinut juomatapatutkimusten aineis-
tot, joita voidaan käyttää uusinta-
analyyseissä opinnäytetöitä varten
tai muussa tutkimuksessa.

ARG:n tutkimusohjelma on erit-
täin moniaineksinen. Sen pääosan
muodostavat tutkimukset, joiden
kohteena on alkoholiongelmien epi-
demiologia. Tänä syksynä ARG on

it-)

San Franciscon lahden alueella on
neljä yhteiskuntatieteellistä alkoholi-
tutkimusta harjoittavaa tutkimusyk-
sikköä. Jokaisella niistä on oma eri-
tyinen tutkimusprofiilinsa. Kuiten-
kin niiden kaikkien historialliset juu-
ret ovat Alcohol Research Groupissa
(ARG), jota nykyisin johtaa Robin
Room. Eivätkä vain tutkimusperin-
teen juuret ole yhteiset, vaan ARG on
lähes poikkeuksetta myös koulutta-
nut ne alkoholitutkijat, jotka nyt
toimivat eri tutkimuslaitoksissa tai
Kalifornian yliopistossa.

Alcohol Research Group

Yhdysvaltojen kansallinen mielen-
terveysinstituutti (U.S. National In-
stitute on Mental Health) alkoi
kiinnostua 1950-luvun lopulla alko-
holikysymyksestä. Insituutin piirissä
oltiin hämmästyneitä siitä, että alko-
holismista kiinnostuneet olivat suun-
tautunut lähes yksinomaan hoitoon.
Näkemykset alkoholismista perustui-
vat tuohon aikaan pääasiassa kliini-
siin aineistoihin. Sen vuoksi syntyi
tarve lähestyä alkoholiongelmia tut-
kimalla myös juomatapoja ja alkoho-
liongelmia sinänsä. Tästä saival
alkunsa Kaliforniassa Wendell Lips-
combin, Genevieve Knupferin ja Ira
Cisinin.johdolla tehdyt yhteiskunta-
tieteelliset alkoholitutkimukset, jotka
1960-luvulla laajenivat ensimmäi-
seksi koko Yhdysvaltain väestöä
edustavaksi survey-tutkimukseksi
(Don Cahalan, Ira Cisin ja Helen
Crossley: American drinking prac-
tices, Rutgers Center for Alcohol
Studies 1969). Eikä uusi lähestymis-
tapa ollutkaan hedelmätön. Esimer-
kiksi ensimmäinen edustava survey
kumosi myytin, jonka mukaan run-
saiten juova, väestönosa olisi yli
40-vuotiaat. Kliinisessä hoidossa ole-
vien alkoholistien mediaani-ikä oli
kyllä 40 vuotta, mutta surveyn tu-
losten mukaan runsaiten juova väes-
tönosa oli 18-2S-vuotiaat. Edusta-
viin aineistoihin perustuva tutkimus-
perinne elää edelleen. Syksyllä l9B9
ARG valmistautui keräämään yh-
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deksännen kerran tietoja yhdysvalta-
laisten juomatavoista, alkoholiasen-
teista ja -ongelmista.

Vuonna 1970 ARG siirtyi hallin-
nollisesti Kalifornian yliopiston kan-
santerveystieteen laitoksen (Univer-
sity of California, School of Public
Health) alaiseksi. Heinäkuusta 19Bl

lähtien ARG on kuulunut osana
Institute of Epidemiology and Be-
havioral Medicineen (IEBM), joka
vuorostaan on osa Medical Research
Institute of San Franciscoa.

ARG on yksi kahdestatoista liitto-
valtion National Institute of Alcohol
Abuse and Alcoholismin (NIAAA)
rahoittamasta kansallisesta tutki-
muskeskuksesta. Sen tutkimusten
lähtökohdat ovat sosiaaliepidemiolo-
giset, kun taas muut liittovaltion
rahoittamat keskukset lukuun otta-
matta toista kalifornialaista tutki-
muskeskusta, Prevention Research
Centeriä (PRC), ovat keskittyneet
lääketieteelliseen tai biologiseen tut-
kimukseen. Epidemiologia käsitetään
tällöin hlwin laajasti eli alkoholion-
gelmia analysoidaan niin historialli-
sesta, poliittisesta kuin käsitteelli-
sestä näkökulmasta. Lyhyesti sanot-
tuna tavoitteena on lisätä ymmär-

rystä siitä, minkälainen asema ja
merkitys j uomatavoilla ja alkoholion-
gelmilla on yhteiskunnassa.

Tutkimusohjelman lisäksi ARG:n
toimintaan on olennaisena osana
kuulunut NIAAA:n rahoittama tut-
kijakoulutus, jota on annettu sekä
tohtorintutkintoa suorittaville (pre-
doctoral level kestää noin kaksi
vuotta) että opintojaan tohtorin-
tutkinnon jälkeen jatkaneille (post-
doctoral level kestää yhdeksän kuu-
kautta). Opetusohjelmansa osalta
ARG on osa Kalifornian yliopiston
sosiaalisen ja hallinnollisen terveys-
tieteen osastoa (Department of the
Social and Administrative Health
Sciences, School of Public Health,
University of Berkeley). Robin
Room, joka on kansanterveytieteen
laitoksen "adjunct professor" (vas-
tannee lähinnä suomalaisen yliopis-
ton dosenttia), on opetusohjelman



kerännyt neljännen kerran edusta-
valla näytteellä tietoja väestön juo-
matavoista, alkoholiasenteista, alko-
holiongelmista, läheisten suhtautu-
misesta vastaajan alkoholiongelmiin
ja vastaajan suhtautumisesta läheis-
ten alkoholiongelmiin, alkoholin ja
rikollisuuden välisistä suhteista sekä
AlDS-tutkimukseen liittyviä tietoja
sukupuolikäyttäytymisestä ja riskin-
ottovalmiuksista.

ARG on myös valinnut kalifornia-
laisen Contra Costan piirikunnan
yhteisölliseksi epidemiologian labo-
ratoriokseen. Koska tämän yhdys-
kunnan väestörakenne on yhtä moni-
aineksinen kuin koko Yhdysvaltojen
väestörakenne, voidaan hwinkin eri-
tyyppisiä aineistoja kerätä huomatta-
vasti edullisemmin ja helpommin
kuin koko maan tasolla ja tulokset
ovat silti yleistettäviä valtakunnalli-
sesti. Tarkoituksena on tiivistetysti
sanottuna selvittää, kuinka ja mitä
kautta ihmiset tulevat alkoholiongel-
man takia hoidettaviksi. Tietoja
kerätään paitsi alkoholistien hoitojär-
jestelmistä myös huumepotilaiden
hoitojärjestelmistä, mielenterveys-
huollosta, oikeusjärjestelmästä, so-
siaalihuoltojärjestelmästä, ensiapua-
semilta, terveysasemilta ja väestöltä
itseltään sille osoitetulla kyselyllä.

Kolmas epidemiologinen tutkimus
kohdistuu hoidossa oleviin alkoholi-
ongelmaisiin, ja sen tavoitteena on

selvittää, onko heidän keskuudestaan
mahdollista löytää kirjallisuudessa
kuvattu "alkoholiriippuvuus".

ARG:n tutkimusohlelman toinen
lohko käsittelee AIDS:n riskejä. Tä-
mä osa on saanut NIAAA:lta oman
rahoituksen viideksi vuodeksi. Sen
aineistoista kuitenkin osa kerätään
kansallisen haastattelututkimuksen
yhteydessä ja Contra Costan piiri-
kunnan aineistojen kanssa samanai-
kaisesti. Näitä täydennetään nuoriin
ia nuoriin aikuisiin suunnatuilla
pitkittäistutkimuksilla. Lisäksi ohjel-
maan sisältyvät erityisesti mustiin ja
espanjalaista alkuperää oleviin koh-
distuva pitkittäistutkimus sekä ko-
keellisia tutkimuksia.

Kolmas lohko ARG:n tutkimusoh-
jelmasta sisältää kaikki ne tutkimuk-
set, joiden rahoitus on saatu jostain
muualta kuin NIAAA:lta. Aiheiltaan
nämä kattavat niin AIDS:n, hoidon,
alkoholijuomapullojen varoitusteks-
tin arvioinnin kuin kodittomuuden ja
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juomisen välisen yhteyden selvittä-
misen,

ARG on ollut mukana useissa
kansainvälisissä hankkeissa, joista
mainittakoon Kettil Bruunin joh-
tama projekti alkoholipolitiikasta ja
kansanterveydellisestä näkökulmas-
ta, Bruce Ritsonin johtama kolmes-
sa maassa toteutettu projekti yhtei-
sön reagoinnista alkoholiongelmiin
(Community Response Study) ja
Klaus Mäkelän johtama vertaileva
projekti alkoholista, yhteiskunnasta
ja valtiosta seitsemässä eri maassa
(ISACE). Tä11ä hetkellä ARG on
mukana kansainvälisessä hoitoj ärjes-
telmien kehitystä tutkivassa projek-
tissa (International Study of the
Development of Alcohol Treatment
Systems, ISDATS) sekä Klaus Mä-
kelän johtamassa kansainvälisessä
vertailevassa AA-projektissa.

ARG on myös kymmeniä vuosia
koordinoinut Alkoholiepidemiologia-

ryhmän (Alcohol Epidemiology Sec-

tion of the International Council of
Alcohol and Addictions) vuosittaisia
kokouksia. Lisäksi Robin Room oli
ensimmäiset kaksi vuotta yhteiskun-
tatieteellisen alkoholitutkijaseuran
(Kettil Bruun Society for Social and
Epidemiological Research on Alco-
hol) puheenjohtajana. Hänen jäl-
keensä puheenjohtajaksi valittiin
Klaus Mäkelä.

ARG julkaisee The Drinking and
Drug Practice Surveyor -lehteä edis-
tääkseen tutkijoiden kansainvälisiä
kontakteja.

Preoention Re s earch C enter

1980-luvun alussa ARG:n tutki-
musohjelmiin sisällytettiin tutkimus-
aiheita, jotka koskivat ennalta ehkäi-
sevää työtä sekä sosiaalipolitiikkaa.
Tämän tutkimussuunnan laaienemi-
nen johti siihen, että Prevention
Research Group (PRG) perustettiin
vuonna 1982. PRG:stä tuli ARG:n
sisarorganisaatio, joka pyrki luo-
maan edellytyksiä tehokkaalle ehkäi-
sevälle kansanterveyspolitiikalle yh-
teiskunnan kaikilla tasoilla - paikal-
lisella ja osavaltiotasolla, kansalli-
sella ja kansainvälisellä tasolla -
painopisteenään erityisesti alkoholi-
ongelmat. James Mosher, Lawrence
Wallack ja Friedner Wittman toimi-
vat ryhmän johtajina. ARG jakoi ti-
lansa PRG:n kanssa, ja Robin Room

koordinoi aikaisemmin mainitun
IEBM:n tieteellisenä johtajana sekä
ARG:n ertä PRG:n tutkimustoimin-
taa,

Lokakuussa l9B3 luotiin uusi kan-
sallinen alkoholitutkimuslaitos Pre-
vention Research Center (PRC),
jonka erikoisalana on ehkäisevä työ.
Keskus sijoitettiin Lafayetten Tyy-
nenmeren Tutkimus- ja evaluoimis-
laitoksen (Pacific Institute for Re-

search and Evaluation, PIRE) alai-
suuteen. Larry Wallack nimettiin
keskuksen tieteelliseksi johtajaksi.
Osa keskukseen tulleista tutkijoista
oli aikaisemmin ollut mukana PIRE-
tutkimuksissa ja osa ARG:n tutki-
mustoiminnassa. PRG:n tutkimus-
ohjelma sisällytettiin PRC:n tutki-
musohjelmaan. Uudet tilansa PRC
sai Berkeleystä, joten fyysisesti
ARG:Iä ja PRC:tä erotti vain Kali-
fornian yliopiston vehreä kampus.

PRC:n tavoitteena on tutkimuksen
avulla mvötävaikuttaa ennalta ehkäi-
sevien ohjelmien suunnitteluun, pyr-
kiä luomaan laajoja teoreettisia viite-
kehyksiä alkoholiongelmien ehkäi-
sylle ja yhdistää uusi ja olemassa
oleva tieto ehkäisevän työn teoriasta,
politiikasta ja ohjelmista alan asian-
tuntijoille, akateemiselle yhteisölle ja
tavallisille kansalaisille. Lisäksi kes-
kus vastaa kansanterveystieteen lai-
toksen alaisena annettavasta tutki-
jankoulutuksesta yhdessä ARG:n
kanssa. Sillä on myös oma kirjas-
tonsa, joka palvelee alan tutkijoita.

Keskuksen nykyinen johtaja on
Harold Holder. Myös PRC:n tutki-
joiden opiskelutausta heijastaa alko-
holitutkimuksen monitieteistä luon-
netta: ARG:ssä edustettuina oleviin
tieteenaloihin voidaan lisätä vielä
yksi, nimittäin joukkotiedotusoppi.

NIAAA on myöntänyt keskukselle
toisen 5-vuotisapurahan vuosiksi
igBB-1992. Lisäksi osa keskuksen
projekteista on rahoitettu muista
lähteistä saatavin varoin. Toisin kuin
ARG:ssä on PRC:ssä joka projektilla
oma budjettinsa.

Keskuksella oli alun perin neljä
eri tutkimusaluetta: liikenneturvalli-
suus ja riskitutkimusten sosiaalinen
ekologia, joukkotiedotustutkimukset,
perhe- ja työpaikkatutkimukset sekä
laki- ja säätelytutkimukset. Uudessa
5-vuotissuunnitelmassa nämä samat
neljä tutkimusaluetta jakautuvat yh-
deksään osa-alueeseen. .Iokaisella
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tutkimusalueella on vastaava tai
vastaavat tutkijansa.

Liikennetutkimuksia on kolme.
Ensimmäisessä selvitetään, millä ta-
voin juomistilanteen eri ominaisuu-
det vaikuttavat päihtyneenä ajami-
sen riskeihin, toisessa mm. aP
vioidaan tarjoilijoiden kouluttamisen
vaikutuksia ja kolmannessa pyritään
luomaan tietokonemalli alkoholin
käytölle ja väärinkäytölle San Diegon
piirikunnassa. Joukkotiedotustutki-
muksia on kaksi. Ensimmäisessä
tavoitteena on tehdä sisällönanalyysi
alkoholin käytöstä televisiossa. toi-
sessa tutkitaan television alkoholiku-
vausten ja nuorten alkoholiuskomus-
ten ja juomatapojen välistä yhtevttä.
Perhe- ja työpaikkatutkimuksen ta-
voitteena on kartoittaa riskitekijöitä
ja niiden yhteiskunnallisia kytken-
töjä. Viimeinen tutkimusalue jakau-
tuu kolmeen osa-alueeseen. Ensim-
mäinen käsittää lainsäädäntöön liit-
tyvät tutkimukset, toinen alkoholin
saatavuuden paikalliset rajoitukset j a

kolmas analyysin osavaltiotason al-
koholijuomia kontrolloivien organi-
saatioiden rakenteesta, tavoitteista,
resursseista ja käytännöistä.

Marin Institute

San Franciscon lahden alueen
nuorin tutkimuslaitos on Marin In-
stitute. Nimensä se on saanut sijainti-
kuntansa mukaan. Marinin piiri-
kunta taas sijaitsee San Franciscon
pohjoispuolella. Meril Buck, erittäin
varakas kuntalainen, testamenttasi
omaisuutensa käytettäväksi oman
kuntansa asukkaiden hyvinvointia
edistävään toimintaan. Omaisuus
säätiöitiin ja se sai nimekseen Buck
Trust. Testamentin tekijän tarkoi-
tuksena oli erityisesti avustaa oman
kunnan vähäosaisia. Marinin piiri-
kunta (asukkaita noin 230 000) on
kuitenkin erittäin varakas kunta,
varakkain Kaliforniassa ja ehkä koko
Yhdysvalloissa. Pitkällisten ja moni-
mutkaisten oikeudenkäyntien j älkeen
saatiin aikaan päätös, jonka mukaan
säätiön varoja voidaan käyttää myös
ihmiskuntaa yleensä palvelevaan toi-
mintaan. Säätiö rahoittaa vuosittain
seitsemällä miljoonalla dollarilla
vanhustentutkimuslaitosta, v ajaalla
miljoonalla dollarilla koulutustoi-
mintaa ja miljoonalla dollarilla Ma-
rin Institutea.

Laitoksen perustamisaj ankohta oli
huhtikuu 1987. Tähän mennessä on
säätiö myöntänyt rahoituksen kaiken
kaikkiaan kolmeksi vuodeksi. Odo-
tettavissa kuitenkin on, että vuosittai-
sesta käytännöstä siirrytään pysy-
vään. Tämä tarkoittaisi sitä, että
laitoksen perusrahoitus olisi turvattu
ilman hakumenettelyä mutta että
yksittäisiä projekteja varten olisi
mahdollista hakea erillisrahoitusta
kuten tähän mennessäkin. Lisäksi
säätiö on lupautunut ostamaan lai-
toksen käyttöön oman rakennuksen.

Marin Institute luonnehtii itseään
pysyväksi yhteisötason ehkäisevän
työn laboratorioksi. Insituutin joh-
tava periaate on, että alkoholi- ja
huumeongelmat eivät ole pelkästään
yksilötason ongelmia. Nämä ongel-
mat syntyvät yksilöiden, eri päihdyt-
tävien aineiden.ia sosiaalisen, talou-
dellisen ja poliittisen ympäristön
välisten vuorovaikutussuhteiden tu-
loksena. Sen vuoksi tehokkaimmat
ehkäisevän työn strategiat yhdistävät
toiminnat kaikilla eri tasoilla eivät
muuta vain yksilön käyttötapoja,
vaan myös eri "aineiden" roolin
yhteisön elämässä.

Tehokkaisiin tuloksiin instituutti
pyrkii luovalla tutkimustoiminnalla,
yhteisösuunnittelulla, jossa Marinin
piirikunnan kaikki voimavarat yrite-
tään käynnistää tukemaan ehkäise-
vän työn ohjelmia, jatkuvalla projek-
tien arvioinnilla sekä erityisellä kou-
lutusohjelmalla, joka ulottuu kunnan
tasolta kansallisiin ja kansainvälisiin
konferensseihin. Insituutin toimin-
nasta vajaa puolet on tutkimusta.

Toiminnat jakautuvat neljään eri
lohkoon. Yhdyskuntaohjelmien ta-
voitteena on auttaa ruohonj uuri tason
ryhmiä organisoimaan huume- ja
alkoholialan ehkäisyprojektej a. Tällä
hetkellä instituutti avustaa näitä

ryhmiä kolmessa eri yhdyskunnassa.
Tutkimustoimintaan kuuluu ensi

vuonna Marinin piirikunnassa teh-
tävä haastattelututkimus, jonka tar-
koituksena on selvittää, kuinka ylei-
siä alkoholi- ja huumeongelmat ovat
piirikunnassa ja erityisesti eri riski-

ryhmien keskuudessa. Yhdessä et-
nografisten tutkimusten ja yhteisöä
järjestelmänä tutkivan osan kanssa
haastattelututkimuksen avulla pyri-
tään saamaan perusta ehkäisystrate-
gioille. NIAAA:n rahoittamana tut-
kitaan niitä prosesseja, joiden kautta

rattijuopumukseen uudestaan syyl-
listyneet ohjataan päihdehuoltopal-
velujen piiriin, ja sitä, miten heidän
sijoittumisensa vaikuttaa itse palve-
luihin. Panimoteollisuuden harjoitta-
maa moottoriurheilun sponsorointia
taas tutkitaan työväenluokan nuor-
ten keskuudessa. Suunnitteilla on
myös käynnistää tutkimus tapatur-
mien ehkäisyn ympäristöstrategi-
oista. Tarkoituksena on identifioida
ne juomistilanteen ympäristöominai-
suudet, jotka lisäävät tapaturmaris-
kiä. Toinen suunnitteilla oleva tutki-
mus selvittäisi, missä määrin ja
kuinka alkoholijuomateollisuus pyr-
kii edistämään nuorten juomista ja
minkälaisia ohjelmia opiskelijajärjes-
töt ja opettajat ovat suunnitelleet
vastustaakseen alkoholijuomateolli-
suuden pyrkimyksiä. Näihin molem-
piin suunnitteilla oleviin projekteihin
on haettu ulkopuolista rahoitusta.

Yhteydenpitoon joukkotiedotusvä-
lineiden ja politiikan suuntaan sisäl-
tyy hyvin erilaisia toimintoja alkoho-
liteollisuuden myynninedistämipyr-
kimysten seuraamisesta ja koulutus-
materiaalin valmistamisesta kansalli-
seen tietokonepohjaiseen ehkäisevää
työtä tekevien aktivistien yhteyden-
pitoverkostoon.

Insituutti on luomassa monipuo-
lista kirjastoa, jonka tavoitteena on
palvella insituutin henkilökuntaa,
kouluttaa kunnan eri aloilla työsken-
televiä kirjastonhoitajia ja osallistua
kontaktiverkoston luomiseen paikal-
lisella, kansallisella ja kansainväli-
sellä tasolla.

Instituutin johtaja on Michael
Sparks. Yhdyskuntaohjelmien joh-
taja on Jim Mosher ja tutkimustoi-
minnan johtaja Thomas Greenfield,
kumpikin ARG:n kasvatteja samoin
kuin pääosa tutkimushenkilökun-
nasta. Koulutukseltaan tutkijat ovat
kansanterveystieteilijöitä, kriminolo-
geja ja sosiaalipoliitikkoja. Kirjas-
tosta vastaa aikaisemmin PRC:n
kirjastonhoitaj ana alaan perehtynyt
Elvia Ynez.

Alcohol Studies Unit

Maailman terveysjärjestön pyyn-
nöstä Kaye Fillmore teki alkoholion-
gelmien pitkittäistutkimuksista laa-
jan kirjallisuuskatsauksen, joka val-
mistui vuonna 1985. Sen tuloksena
oli, että tutkimuksia on hyvinkin
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runsaasti mutta että niiden tuloksia
ei ole lainkaan yritetty yhdistää.Jotta
tiedettäisiin, missä määrin tulokset
ovat yleistettävissä tai missä määrin
ne ovat riippuvuussuhteessa johon-
kin historialliseen ajankohtaan tai
johonkin kulttuuriin, NIAAA:lta
haettiin rahoitusta projektiin, jossa
tavoitteenä on vastata näihin kysy-
myksiin tekemällä jälkianalyysi
useista eri aikoina ja eri kulttuurien
piirissä tehdyistä pitkittäistutkimuk-
sista. Koska NIAAA on Maailman
terveysjärjestön yhteistoimintakes-
kus, projekti on myös Maailman
terveysjärjestön yhteistyöprojekti.

Kaye Fillmore on projektin vas-
taava tutkija. Hänen lisäkseen Berke-
leyssä työskentelee neljä muuta tutki-
jaa, joista kolme on sosiologia ja
neljäs tietokonealaan erikoistunut.
Projektilla on tällä hetkellä arkis-
toituna 17 tutkimustiedostoa, ja ne
kaikki on koodattu uudelleen yhden-
mukaisesti. Yksi näistä on vuosina
1960ja 1964 kerätty aineisto pohjois-
maisten pääkaupunkilaispoikien juo-
matapojen muutoksista. Eri aineisto-
jen keräämiseen on osallistunut yh-
teensä 4l tutkijaa.

Projektin ensimmäinen kokous pi-
dettiin vuonna 1987 Berkeleyssä ja
toinen elokuussa 1989 San Francis-
cossa. Vuoden 1988 loppuun saakka
projektin tutküat olivat ARG:n ti-
loissa, mutta sen jälkeen projektia
varten saatiin omat tilat San Francis-
costa terveyttäja vanhenemista tutki-
valta laitokselta (Institute for Health
and Aging).

Lopuksi

Lisäksi Kalifornian yliopiston eri
tiedekunnissa toimii tutkijoita, jotka
pää- tai sivutöinään tekevät alkoholi-
jaltai huumetutkimuksia. Sosiaalisen
ja hallinnollisen terveystieteen osas-
tolla opetusta antavat ARG:n tutki-
joista Robin Room, Raoul Caetanoja
Connie Weisner. Samalla osastolla
on virat myös Denise Herdillä, Pat
Morganilla ja Larry Wallackilla.
Sosiaalityön osastolla Lorraine Mi-
danik ja historiallisessa tiedekun-
nassa Susanna Barrows ovat osallis-
tuneet aktiivisesti alkoholitutkimuk-
seen. He kaikki ovat edelleen teke-
mässä alan tutkimusta ja heillä on
myös yhteinen ARG-tausta. Sen, että

neljä eri tutkimusyksikköä sijaitsee
maantieteellisesti hyvin lähekkäin, ja
erityisesti sen, että niiden perusrahoi-
tus tulee samasta lähteestä, voisi
helposti kuvitella johtavan keskinäi-
seen kilpailuun ja ristiriitoihin siitä
huolimatta, että niiden tutkimus-
ohjelmat ovat painottuneet eri ta-
voin.

Yhteistyö San Franciscon lahden
tutkimusyksiköiden välillä on kuiten-
kin vilkasta. ARG ja PRC vastaavat
yhdessä yliopistossa annettavasta
opetuksesta. Tutkimuslaitosten joh-
tajat tapaavat säännöllisesti infor-
moidakseen uusista hankkeista ja
koordinoidakseen toimintojaan. Eri
tutkimuskeskusten tutkijat toimivat
myös toisten tutkimuskeskusten pro-
jektien asiantuntijoina.

Myös kirjastonhoitajilla on omat
keskinäiset tapaamisensa. Lisäksi
kaikki kuuluvat kirjastonhoitajien
yhdistykseen (Substance Abuse Li-
brarians and Information Special-
ists, SALIS), jonka puheenjohtajana
on Andrea Mitchell ARG:stä.

Salme Ahlstrihn

kehitysmaiden, mielenterveyden,
kansanterveyden ja sosiaalipolitiikan
kysymykset. Vaikka hän on viihtynyt
hyvin julkisuudessa, hän on myös
tehnyt paljon n?ihymätöntä tiedon-
huoltotyötä. Lukuisissa järjestöissä
Ilkka Taipale on kunnostanut arkis-
toja ja tuottanut bibliografioita ja
samanaikaisesti käynnistänyt kekse-
liäitä painostuskampanjoita. Samaa
sitkeyttä ja mielikuvitusta osoittaen
hän on toimittanut tai saattanut
suomeksi useita kymmeniä kotimai-
sia ja kansainvälisiä tietokirjoj a.

Kettil Bruun -palkinto Ilkka Taipaleelle

Alkoholitutkimussäätiön hallitus
on jakanut toisen Kettil Bruun
-palkinnon. Se myönnettiin Ilkka
Taipaleelle. Palkinnon perusteena on
Ilkka Taipaleen pitkäaikainen rau-
hantyö ja hänen sitkeä ja monipuoli-
nen työskentelynsä hylkiöiden, kol-
hittujen ja juoppojen puolesta. Pal-
kintosumma on 14 000 markkaa.

Ilkka Taipaleen elämässä yhdisty-
vät uuden tiedon ja uusien ajatusten
tuottaminen, tiedon välittäminen ja
peräänantamaton yhteiskunnallinen
toiminta, Hänen tutkimuksensa
Asunnottomuus ja alkoholi on tär-
keän yhteiskunnallisen ongelman
kartoitus. Hänen kirjoituksensa kat-
tavat monipuolisesti sodan ja rauhan,
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