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Juominen on yhteisollinen asia. Yksilöt juovat

alkoholin, mutta juomisen merkitykset ja seu-

raamukset määrittyvät yhteisollisesti. Yhtei-
söstä riippuu, millaista on hyväksyttävä ja
nautinnollinen juominen. Yhteisot ovat alko-

holiin liittyvien ongelmien maarittajia" ja nii-
den sisäisissä prosesseissa muotoutuvat tavat
reagoida ongelmiin. Haittoja korjaava ja eh-

käisevä toiminta rakentuu yhteistijen varaan.

Yhteisoja on monentasoisia: perheestä pai-

kallisyhteison kautta valtioon asti. Suomessa

vahva valtio ja alkoholiasioiden keskitetty
hoito ovat merkinneet paikallistason toimin-
nan näkymättömyyttä, mutta sitä on aina kui-
tenkin ollut olemassa. Uutta ajankohtaisuutta
paikallistason toiminnan pohtimiselle luo

markkinoiden avautuminen, joka saattaa ra-
joittaa kansallisvaltion alkoholipoliittisia
mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyspoliitti-
sen vastuun siirtyminen yhä enemmän valtiol-
ta kunnille merkitsee sekin paikallistason toi-
minnan tulemista huomion kohteeksi.

Paikallistasoinen, tutkimukseen liittyvä
toiminta päihdeongelmien ehkäisemiseksi ei

ole kuitenkaan uusi asia. Päinvastoin voimme
puhua jo tutkimusperinteestä. Useissa maissa

on toteutettu erilaisia ja eritasoisia toiminta-
projekteja ja niiden evaluaatioita. Parhaiten

ovat menestyneet melko suuret ns. monikoh-

deprojektit, joissa kohteena on sekä yksilo ja

sosiaalinen ympäristö että alkoholin saata-

vuuteen ja kontrolliin Iiittyvät paikalliset te-

kijat. Tasta kovin hajanaisesta kentästä on

aivan viime vuosina alkanut ilmestyä teoreet-

tisempia yleiskatsauksia ja arvioita toiminnan
sopeutumisesta alkoholihaittojen ehkaisyyn
(ks. Norman Giesbrechtin ja muiden artikkeli
tässä numerossa). Huomattavin kotimainen

projekti, missä yhdistyvät tutkimus ja kansan-

terveyshaittojen ehkäisy, on laajalti kansain-

välistäkin huomiota saanut Pohjois-Karjala-

projekti sydän- ja verisuonitautien ehkäise-

miseksi. Kuten Norman Giesbrecht toteaa,

samanlaisuudet sydän- ja verisuonitautipro-
jektien ja alkoholiprojektien valilla ovat suu-

rempia kuin erilaisuudet, joten voimme sa-

noa, että meillä on tällä alalla vankkoja perin-

teitä. Myös alkoholiin liittyvia toimintapro-
jekteja on Suomessa ollut ja on tällakin het-

kellä, kuten Kari Haaviston katsaus osoittaa

(Haavisto 1991).

KAs ITTE I sTA

Joskus puhutaan samassa yhteydessä niin
"community response"- kuin "community ac-

tion" -projekteista. Eron tekemistä hankaloit-
taa se, että suomeksi molemmat voi kääntää

yhteisötoiminnaksi. Ne edustavat kuitenkin
aivan erilaista tutkimusstrategiaa.

"Community response" -lähestymistavassa

ollaan kiinnostuneita tutkimaan, miten yhtei-
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sö kohtaa alkoholiongelmat. Toisin sanoen

kyseessä on tutkimusmenetelmän kannalta
perinteinen tutkimus: mennään kentäIle tut-
kimaan, millaisia alkoholiongelmia yhteisös-

sä. esimerkiksi kunnassa. esiintyy. mitä niistä
siella ajatellaan ja mitä niiden hoitamiseksi
tehdaan. Suomalairren esimerkki tällaisesta
tutkimuksesta on Alkoholipoliittisen tutki-
muslaitoksen päihdepalvelututkimus (Sim-

pura l99l).
'oCommunity action" sen sijaan lähtee siitä,

että tutkimus liittyy yhteisössä käynnistettä-

uään toimintaan ja on osa tätä toimintaa. Tirt-
kimuksen menelelmänä on usein toimintatut-
kimus, josta tuonnempana hieman enemmän.

Paras käännös termille "community action
research" lienee "tutkimus yhteisötoiminnas-

ta". "Community response" on sitten yhteisti-

tutkimusta. Nämä eivät tietenkään ole täysin
irrallaan. Uusi toiminta pohjaa aina jo ole-
massa olevalle tavalle reagoida alkoholion-
gelmiin, joten vallitseva tilanne on tunnettava
ja tutkittava. Toisaalta kaikenlainen paikal-
listutkimus voi tahdata toiminnan kehittami-
seen. Se on suunnittelun apuväline ja tuottaa
päättäjille välttämätöntä taustatietoa. Siten
esimerkiksi WHO:n kolmen maan (Meksiko,

Sambia ja Skotlanti) yhteisotutkimus sisälsi
kaksi vaihetta: ensin tutkittiin yhteistijen olo-
ja ja sitten pyrittiin - vaihtelevalla menestyk-
sella - käynnistämään niissä toimintaa (Root-

man l9B5). Tutkimusmetodologia ja yhteis-
työn muoto ovat kuitenkin toimintatutkimuk-
sessa ja perinteisemmässä tutkimuksessa hy-
vin erilaisia.

YHTEISOIOIMINNAN OSAT

Yhteisötoimintatutkimuksissa voidaan erot-
taa seuraavat elementit: 1) suuntautuminen
ongelmien ennaltaehkäisyyn, 2) usko yhtei-
sötoiminnan mahdollisuuksiin, 3) kiinnostus
evaluaatiometodeihin. Nämä kolme element-
tiä ovat kehittyneet erikseen, mutta vasta 15

viime vuoden aikana ne ovat liittyneet toisiin-
sa muodostaen projekteja (Room 1990, 3).

Yhteisotoimintatutkimuksen avainhaaste

on tarve yhdistää yhteisön tavoitteet tutki-
muksen tavoitteisiin. On tärkeää olla joustava

yhteisön tavoitteiden suhteen ja antaa projek-
tin elää käytännön vaatimusten mukaisesta.

Tämä voi merkitä suuriakin muutoksia alku-
peräisiin suunnitelmiin (vrt. Duignan & Cass-

well 1989). Toisaalta tutkimus, ja etenkin eva-

luaatio, edellyttää ennakkosuunnitelmaa ja
sen pääpiirteistä kiinni pitamistä. jotta voi-
daan mitata toiminnan aikaansaamia muutok-
sia. Käytännössä tämä kaksiulotteisuus mer-

kitsee tiivistä yhteistytita ja vie paljon aikaa.

Paikallisten toimijoiden ja tutkijoiden yhteis-

ymmärrys on helposti koetteilla. Tutkimusra-
poftit eivät aina anna täyttä kuvaa tästä pro-

sessista, silla niiden alkuun tallennetut tavoi-
teskeemat ja suunnitelmat ovat yleensä niitä,
jotka lopullisesti muotoutuivat vasta proj ektin
loppuvaiheessa.

Ilman selkeää suunnitelmaa ei kuitenkaan

päästä alkuun. Suunnitelman laatimisessa on

tarpeen niin paikallisten vaikuttajien, asian-

tuntijoiden kuin tutkijoidenkin panos. Suun-

nitelman on oltava riittävän yleinen ja jousta-

va, jotta se voi muuntua, mutta sillä on oltava
koossa pysyvä ja teoreettisesti perusteltu ra-
kenne.

Esitän seuraavassa hahmotelman siitä, mil-
laisen rungon ympärille projektia voisi raken-

taa. Hahmotelma pohjaa aikaisempiin projek-
tikokemuksiin ja niiden arviointeihin (Ander-

son l99I; Casswell & Gilmore l9B9; Gies-
brecht & al. l99l; Giesbrecht & al. 1990;
Holmila 1985 & 1990; Reynolds & Holder
19BB; Puska & al. 1983).

Projektin lahtökohtana on oltavajokin sel-
keä, kaikille toimijoille yhteinen perusajatus.

Tämän perusajatuksen lisäksi voi olla muita,
eri osallistujaryhmille erilaisia tavoitteita.
Paihdetoimintaprojektin ensisijaiseksi ta-
voitteeksi määrittyy paihteiden kaytttitin liit-
tyv ien ongelmien vähentäminen.

Yle is e t taa o itte e t määrittelevät niitä positii -

visia tiloja, joihin toiminnalla pyritaan. Nama

ovat normatiivisia, eivätkä tietenkään yksin
tutkijan määrättävissä. Kaikkien toimijoiden

ALKOHOTIPOLITIIKKA
5ö (l 991 ): 6

393



maailmankatsomus vaikuttaa niiden muotou-
tumiseen. Nämä yleiset tavoitteet luovat pro-
jektin hengen, ja niiden suhteen olisi hyvä

vallita aika pitkalle menevä yhteisymmärrys.
Esimerkkeinä mahdollisista tavoitteista voi-
daan esittää vaikka elämänlaadun parantami-
nen vähentämällä alkoholin ihmisille tuotta-
maa rasitetta tai mahdollisimman pitkän ter-
veen elämän ja tuskattoman kuoleman tavoit-

teet. Yleisesti hyväksyttäväksi tavoitteeksi
voidaan asettaa myös tasa-arvon lisääminen
palvelujen saatavuudessa ja elämisen laadus-
sa.

Tbiminnan kohteet pohjaavat analyysiin sii-
tä, mikä on sellainen ongelma, johon kysei-

sessä yhteisössä halutaan ja voidaan vaikut-
taa. Usein yhteistillisen toiminnan käynnistää
jokin yksittainen ongelma tai tapahtuma. Jos

toiminta ei kehity tästä pidemmälle, lopputu-
loksena voi olla toiminnan nopea kuolema.
Tärkeat asiat määrittyvät sittenkin muual-

la. Tosin vastakkaisiakin esimerkkejä on.

USA:lainen "Mothers Against Drunken
Drivers" lahti liikkeelle yhden lapsen kuole-
masta ja yhden äidin toiminnasta, mutta kas-

voi koko maan kattavaksi mahtavaksi jarjes-

töksi, jolla on miljoonabudjetti (Reinarman

leer).
Tütkimustiedolla voi olla merkitystä asioi-

den yhteyksien selventämisessä. Yksi tarkea
kysymys on kokonaiskulutukseen vaikutta-
misen ja riskiryhmiin tai riskitilanteisiin vai-
kuttamisen välinen suhde. Riskiryhmiin vai-
kuttaminen merkitsee esimerkiksi hoito- ja
tukipalvelujen kehittämistä. Riskitilanteisiin
vaikuttaminen voi taas tarkoittaa ympäristö-
muutoksia, kontrolli- ja valistustoimintaa.
Kokonaiskulutukseen vaikuttaminen voi mer-

kita hyvin monenlaisia toimia saatavuudesta

valistukseen.
Toiminlotaual perusluvat leoriaan siita.

mikä on muutoksen aikaansaamisen paras tie.
Norman Giesbrecht esittelee tässä lehdessä

ilmestyvässä arrikkelissaan niitä teoreeltisia
malleja, jotka ovat olleet yhteisötoiminnan
taustalla. Yhden projektin sisällä voivat vai-
kuttaa useammanlaisetkin mallit riippuen sii-

tä, mistä toiminnan osasta puhutaan.
Toimijoiden mukaan saaminen perustuu

paljolti jo olemassa olevaan: lähdetään raken-

tamaan yhteisössä jo meneillaan olevista toi-
mintamuodoista ja niiden yksiloiden kanssa,
jotka ovat valmiiksi kiinnostuneita. Taman li-
saksi toimintaa voi sitten pyrkiä laajentamaan
yhteistin eri tasoilla. Yksi ratkaistava asia on

päättää, onko toiminta viranomaisten vai kan-

salaisten vaiko molempien yhteistä toimintaa.

Joskus yhteisötoiminta hahmotetaan kansa-

laistoiminnaksi, joka suhtautuu kriittisesti vi-
ranomaiskoneistoihin ja haluaa pysyä niistä
erossa. Paihdealan toiminta Suomessa on kui-
tenkin vahvasti ammattilaisten käsissä: va-

paaehtoistoimintaakin on, mutta sekin kiin-
nittyy hyvin usein kunnan tai valtion koneis-
toihin. Yksi tarkea vaikuttajaryhmä ovat tie-
dottajat, lehdistö ja paikallisradio.

Täsmennetyt taaoitteet määrittyvät paikal-
listen olojen mukaan. Tavoitteet voivat olla
erilaisia riippuen siitä, mitä yhteisön osaa aja-
tellaan. Jos ajatellaan yksiloita, tavoitteeksi
saatetaan esimerkiksi asettaa yleinen asenne-

muutos. Koko yhteison tasolla halutaan ehkä

vaikuttaa johonkin piifteeseen alkoholin tar-
jonnassa, esimerkiksi kouluttamalla tarjoili-
joita tai vaikuttamalla alkoholin myyntipistei-
den määrään. Kunnan hallinnossa voidaan

tavoitteeksi asettaa alkoholiin liittyvän pää-

töksenteon kehittäminen vaikkapa simuloin-
tipeleja hyväksi kayttaen (Reynolds & Holder
l9BB). Palveluiden tasolla halutaan ehkä lisa-
tä riskiryhmien auttamista kehittamalla nuo-

risolle yökahviloita ja viikonloppupartiointia
tai parantamalla terveyskeskusten kykyä
puuttua potilaiden alkoholiongelmiin.

Projekti tarvitsee vielä rakenteen, jossa toi-
minta on mielekästä ja tuettua. Toiminnan
palkinnot ovat tärkeitä. Niitä ovat mm. pro-
jektin näyttävyys ja imago, osallisuus ja tun-
nustuksen saaminen, myönteisyys ja yleinen

hauskanpito. Materiaalisiakin palkintoja saa-

letaan tarvita esim. vapaa-ajan jarjestojen

sponsoroinnin muodossa. Organisaatio raken-
tuu olemassa olevista paikallisista organisaa-

tioista ja erillisestä projektiorganisaatiosta.

ALKOHOT POTIT
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Tavallisten kansalaisten aktivointi on olen-

nainen osa. Voidaan esimerkiksi saada mu-

kaan ihmisiä, jotka ovat paljon tekemisissä

ihmisten kanssa ja välittavät projektin tavoit-

teita muun toimensa ohessa. Projektin tuki
yhteisolle koostuu koulutuksesta, tuloksien

palautteesta ja myös tietornateriaalista.

IUTKIMUKSEN PAIKKA JA HAASTEET

Tutkimuksella on yhteistoimintaprojektissa

ainakin neljanlaisia tehtäviä. Sen tulee 1)

tuottaa taustatiedot paihteiden käytöstä ja sii-
hen suhtautumisesta paikkakunnalla, 2) vai-

kuttaa toiminnan sisältöön tutkimustietoa
hyödyntäen, 3) evaluoida toimintaa ja 4) laa-
j entaa projektin vaikutus toimintapaikkakun-
taa laajemmalle raportoimalla tuloksista ja
julkistamalla ne.

Taustatietojen hankkiminen tapahtuu esim.

tilastojen, kyselyjen ja haastattelujen avulla.

Avainryhmien haastattelu tuo esiin olemassa

olevaa toimintaa ja ajattelutapoja. Toiminnan

sisältoön tutkijat vaikuttavat valittamalla
muille aiemmin hankkimiaan tietoja päihteis-

tä, osallistumalla suunnitteluun ja toiminnan

pohtimiseen, antamalla paikkakunnan oloja

kuvaavia taustatietoja ja kertornalla toimijoil-
Ie pitkin matkaa, millaisia tuloksia evaluaati-

olla on eri vaiheissa saatu.

Varsinainen toiminnan evaluaatio voi olla
joko prosessievaluaatiota tai tulosevaluaatio-

ta tai näiden yhdistelmä. Prosessieoaluaatio

pyrkii lahinnä tapahtumien selkiinnyttämi-
seenja kuvaamiseen (Patton I9B0). Se pyrkii
vastaamaan kysymyksiin "Miksi tapahtui

näin?" ja "Miksi tätä ei voitu toteuttaa?". Pro-

sessievaluaatio ei tarkastele vain tavoitteeksi

asetettua toimintaa ja odotettavissa olevia tu-

loksia, vaan se tutkii myös epävirallisia ta-

pahtumia ja odottamattomia seurauksia (Pat-

ton 1980; Eskola & Hammerton 1983; Holmi-

la l9B5).
Tuloseaaluaatio taas ottaa lähtökohdaksi

ennalta asetetut tavoitteet ja pyrkii mittaa-

maan, missä määrin on päästy tuloksiin. Täs-

sä voidaan luoda tiukkoja tutkimusasetelmia

käyttäen vertailupaikkakuntia ja rakentaen

kaikki toiminta niin, että sen vaikutus on mi-

tattavissa joillakin indikaattoreilla. Muutosta

mitataan vertaamalla tilannetta ennen paikal-

listoimintaa ja sen jalkeen jaltai vertaamalla

toimi ntapaikkakuntaa vertailupaikkakuntiin
(Puska & al. 1983; Casswell & Gilmore l9B9;

Giesbrecht & al. 199I).
Yhteistyo tutkijoiden ja toimijoiden kesken

ei ole itsestään selvää eikä mutkatonta. Kum-

pikin "ammattikunta" voi pitää toisen lähes-

tymistapaa haittana ja kiusana omalle työl-
leen. Toimijoiden pitaisi olla vakuuttuneita

tutkimuksen merkityksestä ja sietää siitä seu-

raava vaiva ja hidastelu. Tutkijoiden taas on

varustauduttava paljoon sellaiseen työhön,

joka tuntuu turhalta tutkimuksen teon ja aka-

teemisten meriittien kannalta. On aina otetta-

va huomioon myös se vaihtoehto, että tutki-
muksen vaatima aika ja työ on hukkaan hei-

tettyä ja että toiminta voitaisiin vieda lapi ai-
van hyvin ilman tutkimustakin (vrt. Duignan

& Casswell 1989, B0).

5AK:N ETAMANTAPAKOKEIIU:

KOKEMUS TOIMINIATUTKIMUKSESTA

Toimintatutkimuksen ajatusta voi sanoa idea-

listiseksi. Kaytanto onkin sitten jo toinen jut-
tu. Tämä voitiin todeta s<lvellettaessa toimin-
tatutkimusta Suomen Ammattijärjestöjen
Keskusliiton kanssa järjestetyssä elämänta-

paprojektissa. Prcjektista on julkaistu kaksi

raporttia, toinen sen ensimmäisestä vaiheesta

(Holmila l9B5; ks. myös Holmila 1990) jatoi-
nen jälkimmäisestä vaiheesta (Hietanen

tgBB). Näitä kahta raporttia on kiinnostava

verrata siksi, että niissä on toimintatutkimuk-
selle tyypilliset ongelmat ratkaistu kahdella

eri tavalla.

Toimintatutkimuksen perusajatus on, että

ne ihmiset, joiden toimintaan tutkimus liittyS
ovat mukana myös tutkimuksen tekemisen

prosessissa. Heidän on oltava tutkimuksen
subjekteja, ei vain sen objekteja (Mozer l97B;
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Touraine 1981). Toimintatutkimus pyrkii
poistamaan sosiaalitieteen perusristiriidan
eli sen, että se on yhteiskunnallista toimintaa,
joka tutkii toimintaa. Ideaalitapauksessa
nämä kaksi näkökulmaa liittyisivät roisiinsa.
Tiedon muodostus eli tulkinnat eivät ole tutki-
jan yksityisomaisuutta, vaan niiden halutaan
muodostuvan yhteisessä dialogissa.

Toimintatutkimuksen kriteerit voidaan tii-
vistää seuraavasti:

- Ihmiset ovat tutkimuksen subjekteja, ei-
vät objekteja.

- Tutkija ottaa osaa ryhmän toimintaan
edistäen yhdessä sovittuja päämääriä.

- Tutkija antaa jatkuvaa palautetta työs-
tään, ja tulkinnat muodostuvat yhteisessä dia-
logissa.

- Yhteistyo perustuu avoimeen vuorovai-
kutukseen.

-Arvostukset ymmärretään prosessin

osaksi.

Molemmissa elämäntapakurssin vaiheissa
tutkijat lahtivat liikkeelle hyvin puhdasoppi-
sesta toimintatutkimuksen ajatuksesta. Otta-
en huomioon ammattiyhdistysliikkeen rautai-
sen organisaation ja konservatiivisuuden tut-
kijoiden olisi ollut huomattavasti helpompaa
pysytellä toiminnan ulkopuolella kuin toimia
sen aktiivisina edistäjinä, niin kuin nyt oli
asian laita. Tutkijat ratkaisivat eteen nousseet

tutkimuksen ja toiminnan yhteensovittamisen
ristiriidat eri tavoin.

Ensimmäisessä raportissa ratkaisuna oli
pyrkia selittämään toiminnan rakenteellisia
ehtoja ja rajoituksia. Toiminnan kollektiivi-
nen idea säilyi, mutta tutkimus siirtyi siita
hieman ulkopuolelle, tuoden esiin toiminnan
vaikeuksien mahdollisia rakenteellisia, en-
nen kaikkea ammattiyhdistysliikkeen organi-
saatioon ja työpaikkojen kulttuuriin liittyvia
syita. Sellaisenaan se ei kaikin osin edistänyt
projektin johdon tavoitteita, vaan pikemmin-
kin toi esiin muuten kuulumattomiin jaavien
(naisten ja rivijäsenten) äänen. Mahdollisesti
se vastasi niitä tulkintoja,joita osalla, mutta ei
kaikilla, mukana olleista oli. Terveyskysy-
mysten osalta se painotti tulkintoja, jotka ken-

ties olivat yksin tutkijan omia. Naytti nimir
täin siltä, että mitä enemmän ammattiyhdis-
tysliike vaikutti toiminnan sisältöön, sitä vä-
hemmän alkoholiongelmat tai terveyskysy-
mykset yleensä saivat painoa. Kiinnostus
suuntautui perinteisemmille ammattiyhdis-
tystoiminnan alueille. Kenties terveyteen liit-
tyvien kysymysten pitäminen esillä työelä-
mässä vaatiikin aina ulkopuolisen (asiantun-
tijan) aanen.

Toisessa raportissa ratkaisuna oli pysymi-
nen uskollisena toimintatutkimukselliselle
asetelmalle, mutta luopuminen toiminnan si-
sallolle alun perin asetetuista tavoitteista.
Projekti siirtyi ammattiyhdistysliikkeen pe-
rinteisten koulutusmuotojen suuntaan, ja työ-
paikkatason toiminnan sekä terveyskysymys-
ten käsiuely miltei hävisi. Tutkija ja toimin-
nan vetäjät muodostivat tiimin, jossa tavoitel-
tu dialogi toimi ilmeisen hyvin. TyOpaikkata-

son toimijoista tuli vähemmän toimijoita ja
enemmän koulutettavia. Tosin jo ensimmäi-
sessä vaiheessa oli paikallistason toiminnan
käynnistyminen toivottua vähäisempää.

YHTEENVETOA

On helppo löytää perusteluja sille, ettei ryh-
dyttäisi päihdetoimintaprojektiin liittyvään
tutkimukseen. Tutkimuksen ja toiminnan vä-
listä raja-aitaa ei ole kovin helppo ylittaa, eika
uudenlaisen toiminnankaan luominen tieten-
kään ole koskaan yksinkertaista. Yhteistyön
positiivisia puoliakin tutkijan kannalta kylla
on. Keskeinen niistä on pääsy sellaisen kehit-
tyvän ja prosessina liikkuvan tiedon äärelle,
jota ei millään haastattelututkimuksella voida
saada. Kustannuksina on kenties se, että
ajankäytön ja tehokkuuden kannalta osallis-
tuminen toimintaan voi olla liian vaativaa.
Tutkijan mahdollisuudet käyttää aineistoaan
ja julkaista sitä oman mielensä mukaan saat-
tavat myös olla rajoitetut. Tällaisista seikoista
on hyvä olla selvillaja sopia niistä etukäteen.

Projektin sisäistä toimintaa saattaa proses-
sievaluaatio edistää parhaiten, mutta ulos-
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päin on tärkeätä osoittaa myös mitattavissa

olevia tuloksia. Tämä puolestaan edellyttää

toiminnan suunnittelua niin, että interventioi-
den vaikutus on mitattavissa. Mitattavien vai-

kutusten tarkastelu selkeyttää myös tutkijoi-
den itsenäistä roolia.

Tarkeää on myös kriittisesti arvioida niita
poliittisia prosesseja, jotka ovat synnyttäneet

toiminnan. Epäselvin tavoittein ja ristiriitai-
sin poliittisin painein käynnistyvä toiminta

voi pian törmätä ylitsekäymättömiin vaikeuk-

siin (vrt. Duignan & Casswell l9B9). Aikai-
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ENGLISH SUMMARY
Marja Hohnila: Conducti.ttg and researching
comtnunüty action projects to preoent alco-
hol- and drug-related, problems (Päihdeon-
gelmfu, ehkäiseoistö yhteisötoimintaprojek-
teißta jü näden tuthimisesta)

Local action in preventing alcohol-related prob-
Iems is gaining increasing attention in Finland,
where the system of centralized alcohol control is
gradually being eroded. Community action pro-
jects as methods ofpreventing health-related risks

Touraine, Alan: The voice and the eye. An ana-
lysis of social movements. Cambridge University
Press, 1981.

are, howevero nothing new. The article discusses
this tradition, and attempts to sketch the main
structure of such a project. It is argued that a mul-
ticomponent project involving various groups in
the community is the most likely to succeed. A
structure which allows flexibility and yet stems
from experience of previous prevention projects is
suggested. Problems of research are also exam-
ined. The differing roles and interests of research-
ers and actors should be recognized and discussed
in open interaction.
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