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Uudet rahoituspäätökset: 
Proviisori Teemu Aitta-aho, 

dos. Esa Korpi ja työryhmä 
24 500 euroa: Huumeiden neu-
roadaptiiviset vaikutukset hiiril-
lä

Valtiot. maist. Kimmo Hert-
tua, dos. Pekka Martikainen ja 
valtiot. toht. Pia Mäkelä 13 732 
euroa: Vuoden 2004 alkoholin 
verotuksessa ja tuontisäädök-
sissä tapahtuneiden muutosten 
vaikutukset alkoholinkäytöstä 
aiheutuviin haittoihin: ainutlaa-
tuinen luonnollisen kokeen ase-
telma

Valtiot. maist. Janne Härkö-
nen 21 964 euroa: Juomiskult-
tuurin muutokset juomatapa-ai-
neistojen valossa Suomessa vuo-
sina 1968–2008

Oikeust. lis. Heini Kainulai-
nen 20 832 euroa: Huumeiden 
käyttäjien rikosoikeudellinen 
kontrolli

Valtiot. maist. Petra Kouvo-
nen 900 euroa: Elämä kahden 
perheen välillä – laadullinen tut-
kimus sijoitettujen lasten selviy-
tymiskeinoista ja toimivuudesta

Valtiot. maist. Anna Leppo 
15 698 euroa: Päihteet, raska-
us ja riskien hallinta. Etnogra-

finen tutkimus äitiyspoliklinik-
katoiminnasta päihdeongelmai-
sille naisille

Valtiot. maist. Antti Maunu 
9 732 euroa: Sociability, gender 
and drinking. An ethnography 
of young adults’ night club be-
havior

Valtiot. maist. Jussi Perälä 
14 598 euroa: Huumeet ja yh-
teiskunnalliset haitat

Valtiot. maist. Riikka Perä-
lä 19 464 euroa: Haittojen vä-
hentäminen ja matala kynnys 
suomalaisessa huumehoidossa. 
Huumeita suonensisäisesti käyt-
tävien ihmisten terveysneuvon-
ta yhteiskunnallisen kontrollin 
muotona.

Rahapelitutkimus:
Fil. maist. Jukka Ahonen 

21 464 euroa: Peliongelmaiset 
hoitojärjestelmän haasteena – 
ongelmapelaajien haastattelu-
tutkimus

Lääket. toht. Hannu Alho ja 
työryhmä 15 500 euroa: Raha-
peliriippuvuuden hoitaminen 
kohdennetulla naltreksonilääki-
tyksellä ja oppimismallilla

Valtiot. toht. Kari Huotari 
29 990 euroa: Peliongelmaisten 

hoitopalvelut
Hallintot. maist. Seppo Kan-

tola 18 442: Peliriippuvuuden 
hoidon mahdollisuudet – psy-
koanalyyttinen näkökulma peli-
riippuvuuteen ja sen hoitoon

Yhteiskuntat. maist. Jani Kin-
nunen 20 464 euroa: Verkkora-
hapelit ja pelaamisen yhteisölli-
syys

Valtiot. toht. Jaana Lähteen-
maa 22 150 euroa: Tulkintojen 
kehittäminen diskonttaus-mal-
lin relevanssista ja peliongel-
maisten hoitoon hakeutumisen 
taustatekijöistä

Valtiot. maist. Mari Pajula 
26 832 euroa: Rahapelit, raha-
pelaaminen ja ongelmapelaami-
nen osana suurten ikäluokkien 
elämänkulkua ja muuttuvaa so-
siaalista ympäristöä

Valtiot. maist. Eetu Palohei-
mo 21 464 euroa: Pelikokemus 
verkkorahapelien parissa – on-
gelmapelaajan kokemusmaail-
ma

Oikeust. kand. Saaramia Var-
vio 23 164 euroa: Suomen raha-
pelijärjestelmä Euroopan unio-
nissa – haasteet, toimijat ja tu-
levaisuus.

Kettil Bruun -palkinnon pe-
rustamiskirjan mukaan palkin-
to jaetaan joka toinen vuosi sa-
massa yhteydessä kuin Alkoho-
litutkimussäätiön apurahat. Pal-
kinto myönnetään henkilöl-
le tai ryhmälle, joka toiminnal-
laan on tuonut uusia merkittä-
viä tiedollisia virikkeitä suoma-

laiseen ja pohjoismaiseen yhteis-
kunnalliseen keskusteluun. Pal-
kintoa jaettaessa kiinnitetään eri-
tyistä huomiota niihin kysymyk-
siin, joita Kettil Bruun on otta-
nut esille tutkimuksissaan ja toi-
minnassaan.

Ensimmäinen Kettil Bruun 
-palkinto myönnettiin Arvid 

von Martensille vuonna 1987, 
toinen Ilkka Taipaleelle vuon-
na 1989, kolmas Johanna Suur-
päälle vuonna 1991, neljäs Nils 
Christielle vuonna 1993, viides 
Heikki Hiilamolle vuonna 1995, 
kuudes Raija Julkuselle vuonna 
1997, seitsemäs Jorma Sipilälle 
1999, kahdeksas Thomas Wall-

Kettil Bruun -palkinto Jari Hautamäelle
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grenille 2001, yhdeksäs Kevät 
Nousiaiselle 2003 ja kymmenes 
Markku T. Hyypälle 2005.

Palkinnon saajasta tekee esi-
tyksen toimikunta, jonka kool-
lekutsujana toimii Alkoholitut-
kimussäätiön tutkimusjohtaja ja 
johon Suomen Akatemian kult-
tuurin ja yhteiskunnan tutki-
muksen toimikunta, Helsingin 
yliopiston valtiotieteellinen tie-
dekunta ja Westermarck-seu-
ra nimeävät kukin yhden edus-
tajan. Toimikunnan jäseniksi 
kulttuurin ja yhteiskunnan tut-
kimuksen toimikunta on nimen-
nyt professori Katariina Salme-

la-Aron, valtiotieteellinen tiede-
kunta professori Matti Peltosen 
ja Westermarck-seura VTT Ka-
ti Rantalan. Palkintosumma on 
4 000 euroa.

Yhdestoista Kettil Bruun -pal-
kinto myönnettiin 18. tammi-
kuuta Jari Hautamäelle. Hän 
johtaa Espoossa Lyömätön Linja 
-toimintaa (www.lyomatonlinja.
fi). Järjestössä ehkäistään ja kat-
kaistaan väkivaltaa, jota miehet 
suuntaavat perheeseensä. Väki-
vallan katkaisun lisäksi tavoittei-
na ovat kaikkien perheenjäsen-
ten turvallisuuden parantaminen 
ja saattaminen avun piiriin sekä 

miesten asennemuutos: tasaver-
tainen ja kunnioittava suhtautu-
minen puolisoon ja lapsiin. Sa-
malla toiminta auttaa tulevia su-
kupolvia. Hautamäki on aktii-
visesti kehittänyt miestyötä, jo-
ta tehdään myös maahanmuut-
tajien parissa ja vankiloissa. Hän 
pyrkii perustamaan toimintan-
sa tutkimustietoon. Lyömätön 
Linja Espoossa toimii kiinteässä 
yhteistyössä paitsi naisten ja las-
ten auttajatahojen kanssa myös 
lukuisten muiden viranomais-
tahojen ja muiden järjestöjen 
kanssa. 


