
toisia. Näen kuitenkin. että
meillä on tuotannossa paljon
pieniä tuotteita, joilla ei ole täl-
laista merkin asemaa, ja osta-

essaan luolella ihmi nen on us"in
valmis mak samaan merk kituot-
leesla vähän enemmänkin.

- Merkkituote on kaikkialla
maailmassa kova sana, ja sen

vuoksi Alkon teollisuuden pi-
täisi mielestäni käyttää voima-
varoja luodakseen omia merk-
keja kilpailemaan ulk,rmaisia
merkkeja vastaan.

Tarkoittaqko tämä sitä,
että toisaalta Alkon tuote-
oalikoimaa .i oudutao,n kar-
sitnaan tai on jo enna-
ko ir: as ti karsittu j a t oß aah a
sitten pyritään oahaista-
maan nätä tuotteita, joiden
araioidaan oleaan kilpailu-
kykyisimpiä?

- Juuri sirä, sillä meille ei

varmaan ole tulevaisuudessa
lalourlell isia perusleita valmis-

Naisten pääseminen edes
päihdetutkimuksen kohteeksi
on ollut yhtä vaivalloista kuin
naisten pääsy ravintolaan. Ker-
rotaan. että kun 1960-luvun
puolivilissä Suomessa mielil-
tiin vuoden 1968 alkoholinku-
lutustulkimusla. ei naisia aja-
teltu ottaa tutkimuksen otok-
seen lainkaan mukaan. Lopulta
mukaan otettiin kuitenkin yksi
nainen kolmea miestä kohden.
Tämä kuvasi varmasti hyvin sil-
loisia voirnasuhteita alkoholin
kaytossa, mutta pieni naisotos

ei sallinut syvempiä tarkastelu-

taa kaikkia niitä tuolteita, joi-
ta tänä päivänä valmistetaan.
Meidan äyryisi keskittyä har-
vempiin merkkeihin ja pyrkia
siihen, että nämä harvemmat
nrerkil ovut myiis r ientiluottei-
tu. Trrisin sunoen meirlän piläisi
luoda uusia vientituotteita. ehkä
nyt ei aivan globaaleja, mutta
nähdä Eurooppa markki na-alu-

eena uusille alkolaisille nrer-
keille. lVl inusta alkoh,rl ijuomi-
en rienli ja sen rnerkitls vain

korostuvat tulevaisuutlessa.

KOKEMUSTA
VAPAII-TA MARKKI NOI LTA

O nko Alko n t e o llß uus sitt e n
a ohnistautunut uut e en tilan-
teeseen?

- Erityisesti haluan korostaa
sen seikan merkitystä, että Al-
k,,n leollisuutl.lla on jo varsin

ja naisten alkoholin kayttin tai
raittiuden jakautumisesta. Sa-

moin Kettil Bruunin ja Ragnar
Haugen ( I 963 ) pc,hjoismuislen
pääkaupunkien nuorten alko-
holin kayttoa koskevassa tutki-
muksessa larkastelt i in vain poi-
kia. En ol* kuullul. ellä myö-

hemmi n Pohjoismaissakaan on

l arr i n n ul pohl ia na islcn püäsvü

alkoholin kulutustutkimusten
otoksiin.

Tupakkatutkimus ei ole ollut

) ntaan sensrtil\ rsempiril: niln-
kin myohaan kuin vuonna 1966

brittilainen J. Bynner ei ottanut

pitkaan ollut vapaille kilpailu-
nrarkkinoille lu.leltuja tuoltei-
ta. Se on varmasti tuler uisuu-
tlessa teollisuurlen ja koko yhti -

iirr ortrr i. kosLa tüllä tar al la on jtr
joutlullu sopeuttanrilan osa loi-
rrrirtrtasla r apaisiin markkinoi-
hin. ja askel uuteen tilantee-
seen ei ole ollenkaan niin pitkä
kuin siinä lapauksessa. että ei
olisi koskaan toimittu vapailla
murkkinr,illa.'fänü päiränä j,r
yli puolet Alkon tuotannosta
rahullisella volyynriarv,rl la nri-

talluna p1ör'ii niin kutsullujen
vapaiden markkinoiden ehto-
jen mukaisesti.

- \4eilla on ongelmia, mei-
dän k ustannuslasomnre esi nrer-

kiksi on etlelleen ylikorkea.
Uskon kuitenkin, että me olem-
me aika valmiita kohtaarrraan

kilpailun.

.IORMA HI.]N]'II,A

klassiseen nuorten tupakointi-
tutkimukseensa tyttöjä lainkaan
mukaan. Tutkimuksen nimi oli
kuitenkin Nuori tupakoija (The

young smoker, 1969). Näinhän
kar i r iela 1970-lur un nuoris,-r-

tutkimuksissa; puhuttiin nuo-
risuk ul ttu u risla. r a ik ka har ai n-

noitiin vain toista sukupuolta
eli p,,ikia. Tasa-arron laajen-
nuttua tutkimuskohteisiin on

ruvettu puhumaan erikseen tyt-
tö- ja poikakulttuureista. Jos-
sain mielessä tasa-arvo tuntuu
kasvaneen rajojensa yli; nykyi-
sin tulkilaan lran inaisen us"in
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vain toisen sukupuolen eli nais-

ten päihteiden kayttoa. Vaikka
sukupuullen r älillä onkin .rt-,ja

päihteirlen Läytrissä. niin lui-
sen sukupuolen uloslyönti saat-

taa pikemmin kaventaa kuin
laajentaa analyysia.

Hieman lällaislert pulmien
kanssa jouluivat norjaluiset
(lyllö)sosialisaatiolutkijat pai-

niskelemaan ryhtyessään sel-

vittämään tyttiijen matkaa
päihteiden maailmaan. Alun
perin Harriet Bjemum Nielse-

nin ja Monica lludbergin tar-

koituksena oli koota kommen-

toiva lribliogra[iu pohjtrismai-

sesta päihdetutkimuksesta läh-
tiikohtanaan lylüille ominainen

sosialisaalio. Raportli kaantyi

kuitenkin laajemmaksi: siitä
ei tullut bibliografia, vaan mah-

dollisimman kattava katsaus

pohjoismaisesta ja hieman
muustakin päihdetutkimuk-
sesta kymmenen viime vuoden

ajalta tyttiille spesilisten silmä-

lasien lapi. Bibliografiasta olisi-
kin tullut suppea. Vaikka nuor-

len .ja nykyisin myiis naislen

paihteiden käyttöä un selvilelly
runsaasl i. t1 llöjä on tulkillu rain
harvoin ni i n Pohjoismaissa kuin
muuallakin.

\ leislä lietoa lokion ll lliijen-
k in piihdemaailrnasla. Raittiu-
dessa ei tyltöjen ja poikien vi-
lilla ole eroa sen enempää Nor-
jassa kuin Suomessakaan. Nor-
jalaisista l5-17-vuotiaista ty-
töistä kuitenkin useampi kuin
pojista on ehtinyt kayttaa alko-
holia. Nuorten varlturssa poi-

kien raittius kuitenkin vähenee

nopeasti. Kunrpi ottaa ensim-

mäisen ryypyn, on tutkimusten

mukaan epäselvää, mutta näyt-

tää si ltä. ellä lB iLävuoleen asli

norjalaiset tytöt tutustuvät al-
koholiin ripeiirnmin kuin pojat.

Alkoholin maailmaan aslumi-

nen ei kuitenkaan kerro kaik-

kea. Tyti;tja pojat saattavat juo-
rla yhte liheäin. mulla ntäärär-

sä on ero: vuonnil laBB joirat
1,5-20-r uot iaul oslolaispojut
keskimäärin .5.I2 litraa alko-
holia, oslolaistytöt 1ähes puolet

vähemmän, 2,87 litraa. Pain-

vastoin kuin suomalaiset tytöt

norjalaiset tytiit tupakoivat use-

ammin kuin pojat. Tyttit käyttä-

vät myös pslykenlüakkeita
enemmän kuin pojat.

Jos alkoholinja tupakan käyt-

tö ovat nuorille "normaalia".
niin huumeiden kayttt; on pr-rik-

kearau. 1970-lur ulla useampi

poika kuin tyttö oli kokeillut
mietoja huumeita, nykyisin su-

kupuolieroa ei \orjassa juuri
ole. Kovemmal aineel oval poi-
kien ain.itu, eiräl tosin aivan

vieraita tytijillekään. Vahv(F

ja huumeita koskevat tiedot
ovat hyvin epätarkkoja; joskus

kokeilleiden nuorlen osuus on

prosentin parin luokkaa. Vah-

vojen huu meiden käyttajat nayr
täisir äl Norjussa kulen ilmei-
sesli Su,rmessakin,,levan jo
aikuisiässä.

Miesten päihteiden kaytto-

laso ja -tupa on "normi". josla

naiset poikkeaval lai jola naisel

lähestyvät. Joskus on tosin Suo-

messa esilelly. että alkoholiasi-
al slallaisivul,,lla rallan t,,i-
senlaisel. jos miehel joisir at

kuten naiset.'I'ekijat vaittavat,

että etlelleen paihteita kayt-
täviä naisia ja tyttöjä leimataan

helpommin kuin miehie ja

poikia. Kun mies juo hukut-
laakseen ungelmansa. naisten

päihteiden käyttii leimataan
patologiseksi.

Yleisesti ottaen näyttää siltä,
että sukupuolierot ovat kaven-

tuneet päihteiden (ainakin al-
koholin ja mietojen huumeiden)

kaytt;ssa viime vuosikymmen-
ten aikana. Mutta vaikka kulu-
lusmääräl läherrtyisivätkin loi-

siaan, niin paihteirlen kaytön

tavassa saattaa olla suuriakin
eroja. Piihteet ovat edelleen
sukupuol ispesilisiä: \orjassa
tyttit käyl tävät enemmän tupak-
kaa ju ps11 kenlaakkrita" pojat

alkoholia ja huumeita.
Tekijat etsivät myiis päih-

teiden käytün s1 ita. Yhta ja ai-
noaa syytä ei ltiydy sen enem-

pää poikien kuin tyttöjenkään
päihteiden kayttille; takana on

moninruuttuj ainen syykomplek-
si. jossa ruikullavat rriin sosi-

ualiset kuin psykologisetkin te-

kijät.
Nuorisla lruhuttaessa ei pu-

huta "alkoholismista". "alko-
holiriippuvuudesta" jne. vaan

"ongelmajuomisesta". Miten
"ongelmajuoja" määritellään,
vaihtelee tutkimuksesta toiseen,

kuten joustaa myös raja päih-
teiden käytön ja vaarinkäytön

valilla. R. Jessorin (1985) yh-

dysvaltalaisia nuori a koskevas-
sa serrrantatutkimuksessa tar-

kasteltiin, miten pysyvää nuor-

ten ongelmajuominen on. Tut-

kimuksen mukaan nuorlen juo-

rnin.n ei ennttsta myiihempää

alkoholin kayttoa. "Ennus-

tamattomuus" oli selvintä tyttö-
jen keskuuclessa. Vastaavanlai-
nen tulos on saatu myiis uucles-

sa norjalaisessa tutkimukses-
sa. Puhutaan "maturing out of
,lrinking" -eliktistä. Eli ainu-

kaan pelkka päihteiden käyttö

ei selitä, miksi jostain nuoresta

tu lce aikuisena päihteiden suur-

kululla.ia. Kun milt.i jc,kain.n

nuori joskus maistaa alkoholia

.iu tupakkaa ja t,.u nruitukin ai-
neita. niin vain harvasta tulee
"ongelrnakäyttäjä". lihkä olisi-
kin 

1 
rohtlittava asiaa lt-risi n1 räi n:

miksei useampi nuori siirry
"portista" kovien aineiden maa-

ilmaan tai miksei useampi nuo-

ri mekasta kaduilla.
Nielsen ja lludherg loyta-
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vät tutkimuksista päihteiden
kaytolle kiintoisia sukupuoli-
spesifisia eroja. Kun pojat tun-
netusti kuljeskeler at ryhmissä.
niin poikien päihteiden kayton
tavat määräytyvät porukan nor-
mien mukaan, tyttöjen taas lä-
heisen ystävän mukaan. Pojat
juovat hankkiakseen aseman

poikien keskuudessa. lytül juo-
vat päästäkseen mukaan seka-

ryhmiin. Tütkimusten mukaan
tytöt haluavat alkoholin
kaytollaan näyttää vanhemmil-
leen olevansa aikuisia, pojille
näyttämö on poikaporukka. Kun
tyttö haluaa olla nuori kapinal-
linen, meikkaus, juhlat, tupak-
ka ja tilkka viiniü riitt;vat. poi-
kien riiteissä kapina vaatii
raskaammal varusleel: runsaasl i

olutta ja viinaa. Tupakalla ja
alkoholilla on myös eri merki-
tys tyttöjen maailmassa: tupak-
ka on kapinan merkki, alkoholi
avain jännitykseen.

Nielsenin ja Rudbergin mu-
kaan on tyttöjenjapoikien päih-
teiden kaytossä sekä motiivi-
että symbolipuoli. Paihde-
tulkimuksissu kootul laajat li-
lastolliset tutkimukset eivät
kuitenkaan vangitse paihteiden
käytön merkityksiä, konkreet-
I isia sosiaalisia. kulttuurisia ja
persoonallisia yhteyksia. Teki-
jät kaipaavatkin - kuten tapa-
na tuntuu tällaisissa katsauk-
sissa oleran - kralitatiivista
päihteiden kayton merkityksi in

uppoutuvaa tutkimusta.
Kuten pojat eivät palaudu

pelkiksi nuoriksi. niin eirät
tytötkään pelkiksi tytöiksi. Te-

ki.jät .jaottelevat tytöt lahinna
kvalitatiivisiin tutkimuksiin
nojautuen kahteen ryhmiiän:
jengitytttiihin ja ongelma-
tyttiiihin. Nämä eivät ole täysin
eri ryhmia, lahinna paihteirlen
käytön molivaalio on eri. Jengi-
llliiille 1räihleel ovul aikuisen
elärnäntyylin symboleja. Pojat
haluavat olla kovia kundeja,
eivät aikuisia miehia. TytOt pyr-
kivät olemaan mahtlollisimrnan
samanluisia kuin tyltükar erin-
sa, pojat taas yrittävät olla jo-
lain enemmän kuin kur erit.
'lekijat eivat suinkaan ihann,ri
nuorten jengityttöjen päihteiden
kaytttia; vaikka päihde kuului-
sikin tytön sosialisaatioon, sillä
()n m) ös ter\ eyttä vaaranlavia

vaikutuksia.
On gelmatyttöjen päihteiden

kayton ja jengiytymisen takaa
loytyy psykologisia ongelmia.

Jos jengityuo kayuaa päihteitä
hetkittaisen seikkailun halus-
ta, niin ongelmatyttilla paihteet
ovat elämän keskiössa. Ongel-
malylöl lulevat sosiaalisesti
alemmalla portaalta kuin jengi-
tylö1. Jos jengityllii on kiinni
tyttökaverissaan, ni in ongelma-
lyttö on riippuvainen pojisla.
Ongelmatytön matka päihde-
maailmaan ja poikien hyvak-
syntään saattaa käydä seksuaa-

lisen hyväksikäytiin kautta.'l'e-
kijät puhuvat ongelmatyttö-
jen kohr-lalla l1 ttösosialisaat ion

poissaolosta, "positiivisen su-
kupuolen puuttumisesta" eli
lyhyesti: heikosta naisidenli-
teetistä. Jos pojan ja miehen
paras [a ainoa) katkaisukeino

on uskonto. nainen taikka AA.
niin tytöillä ja naisilla se näyt-
täisi olevan - äitiysl

Nielsenin ja Rudbergin ra-
portti on ansiokas lisä nuorten
päihdetutkimukseen. Nuorten
paihteiden kayttoa on turkittu
paljon, mutta kommentoidut
väliraportit aiemmasta tutki-
muksesta ovat aina teruetullei-
taja helpottavat tutkijoita suun-
taamaan katseensa mahdollisiin
valkoisiin läikkiin päihde-
kartalla. Mitenkään kaikenkat-
lava kalsaus ei ole, näin eiväl

tekijatkaan väitä. Katsaukses-
sa vertaillaan kiinnostaval-
la tavalla tyttöjen ja poikien
päihdekulttuureita ja loydetaan
rnyös lyllöjen keskuudesta eri-
laisia päihdemaailmoja. Kat-
sauks"n ctuna voi pitää myös

sitä, että tutkijat tulevat päih-
detutkimuksen ulkopuolelta,
mutta en voi kuitenkaan kiel-
tää, etteikü kehityspsykologi-
nen tyttösosialisaatio-ote ole
paikoi tel len hieman ärsyttävää
Iuettavaa. Mutta tässä syy saat-

taa olla enempi (mies)lukijassa

kuin (nais)tekstissä.
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