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Kettil Bruun Societyn 22. vuo-
sittainen alkoholiepidemiolo-
giasymposiumi järjestettiin
tänä vuonna 3.-7. kesäkuuta
Edinburghissa Alcohol &
Health Research Croupin toi-
miessa isäntänä. Kokoukseen
oli ilmoittautunut 183 osanot-
tajaa 38 eri maasta. Eniten
osallistujia, 25, oli Yhdysval-
loista. Hyvänä kakkosena oli
isäntämaa Skotlanti 20 osallis-
tujalla, ja kolmanneksi enilen
osanottajia tuli Ruotsista ja
Suomesta, 15 kummastakin.
Ohjelmaan merkit tyjen esitys-
ten määrä oli 117.

Tutkimusraporttien esitte-
lylla on tärkeä osa kokouksen
ohjelmassa, johon on mahdu-
tettu myös työryhmien työs-
kentelyä ja paneelikeskustelu.
Epavirallisilla keskusteluilla
ja tapaamisilla on myös tärkeä
merkitys. KBS:n kesäsympo-
siumi on markkinapaikka, jos-
sa viedään eteenpäin monia
hyvinkin eritasoisia yhteistyo-
projekteja sekä suunnitellaan
ja sovitaan uusista yhteistyö-
hankkeista. Itse asiassa epävi-
rallisen yhteydenpidon merki-
tys on vuosien kuluessa vain
lisääntynyt, koska Kettil Bruun
Societyn jäsenmäärän kasvu
on johtanut kokousohjelman
tiukentamiseen. Kaksikym-
mentä vuotta sitten viisipäivai-
nen kokous tuntui täyteläisel-
tä. vaikkei esiteltäviä paperei-
ta ollut edes kolmeakymmentä.
Kymmenen vuotta sitten käy-
tiin kiivasta keskustelua siitä,
rikkoutuuko kokouksen henki,
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jos samanaikaisesti on toimin-
nassa kaksi rinnakkaisistun-
toa. Valivaiheena olivatkin
verhon erottamat rinnakkaisis-
tunnol. jolloin kuulija saattoi
vaivalla seurata molempia sa-
manaikaisesti. Tänä vuonna -
kuten useana aikaisempana
vuotenakin - oli toiminnassa
kolme rinnakkaisistuntoa, eikä
paluusla enliseen enää aina-
kaan ääneen unelmoitu. Paluu
olisikin vaikeaa, sillä noin
300-jäseninen Kettil Bruun
Society on edelleen myös var-
sin avoin seura. Esimerkiksi
yli puolet tämänvuotisen koko-
uksen osanottajista ei ollut
seuran jäseniä; useista toki tuli
jäseniä kokouksen kuluessa.

Varsinaista kokousta edelsi-
vät parin kansainvälisen pro-
jektin työtapaamiset sekä ta-
vanomainen kokousta edelta-
vän sunnuntain didaktinen se-
minaari. Sen aiheena olivat
tänä vuonna työhön liittyvät al-
koholiongelmal. Varsinaista
kokousta edeltävia työryhmä-
tapaamisia oli suunnilleen sa-
man verran kuin edellisvuon-
na. Niita on pyritty tietoisesti
vähentämään, koska niiden Iu-
kumäärän lisääntyminen ja
niiden ajall inen pidentyminen
olivat takavuosina alkaneet
vaikuttaa itse pääkokouksen
kulkuun.

Kolmen rinnakkaisistunnon
mukanaan tuomaa pirstoutu-
neisuutta on pyritty ehkäise-
mään siten, että jokainen päivä
aloitetaan yhteisistunnolla.
Yhtenäisyyttä on pyritty luo-

maan myös jakamalla paperit
etukäteen. Tämä menettely oli
tämän vuoden palauteistunnon
yksi keskeisistä aiheista. Etu-
käteisjakelusla ei haluilaisi
Iuopua, mutta sen kustannuk-
set alkavat olla suurtenkin tut-
kijaryhmien taloudellisen kes-
tokyvyn rajoilla ja varmasti
este pienten ryhmien mahdol-
lisuuksille toimia kokousten
isäntänä. Tänä vuonna ongel-
maa oli yritetty ratkaista lähet-
tämällä osanottajille paperiko-
pioitten sijasta esitykset sisäl-
tävä levyke, jonka purku ei
kuitenkaan kaikkialla ollut on-
nistunut. Papereitten ennakko-
jakeluun liittyi muitakin on-
gelmia. Joka tapauksessa tänä
vuonna todettiin selvästi ää-
neen. etlä enää vain harva -jos
kukaan - lukee läpi kaikkia
papereita, mikä oli takavuosi-
na sekä ihanne että monen
kohdalla mytis kaytanto. Siksi
papereitten ennakkojakelu
päätettiin myös tulevaisuudes-
sa hoitaa tavalla tai toisella.

Kesäsymposiumin istun-
noissa papereita esitellään l0
minuutin ajan. Keskimäärin
kahden paperin esittelyn jäl-
keen on vuorossa valmisteltu
l0 minuutin kommenttipu-
heenvuoro ja sitten noin 10 mi-
nuuttia yleisön kommenteille
ja kysymyksille. Kuten parina
aiempanakin vuotena pysyivät
papereitten esittelijät ja kom-
mentoijat nytkin varsin hyvin
heille varatuissa rajoissa. Silti
keskustelulle on jäänyt yhä vä-
hemmän aikaa, koska useisiin
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puolentoista tunnin istuntoihin

oli papereitten suuren määrän

vuoksi jouduttu sijoittamaan

viisi esitystä. Jonkin verranjär-
jestajätkin olivat syyPäitä

ajanpuutteeseen; aamuistun-

not olisi voitu aloittaa jo klo

9.00 eikä vasta klo 9.15, kuten

nyt tapahtui. Muutoin järjeste-

lyt oli hr,ridettu erinomaisesti.

Stirlingin linnassa nautittua

päättäj äisillallista myöten.

Esitysten luokittelu on hie-

man ongelmallista ja mielival-

taista. Menneiden vuosien ta-

paan alkoholihaittoja, juoma-

tapoja ja alkoholipolitiikkaa
kasittelevia esityksia oli run-

saasti. l\4yös alkoholiasenteita.

hoitoa ja paikallistoimintaa
koskevia esityksiä oli useita. Jo

parina aiempana vuotena nuo-

ria koskevia papereita on ollut
runsaasti ja kasvavasti, ja kas-

vu taisi jatkua täinäkin vuonna

- syynä Eurooppalainen kou-

Iulaiskysely (ESPAD).

Alkoholin ohella joissakin

papereissa on viime vuosina

tarkasteltu myös muita huu-

meita, eikä tämä vuosi ollut
poikkeus. Esimerkiksi Eu-

rooppalaisessa koululaiskyse-
lyssä selvitetään sekä alkoho-

lin että muiden huumeiden

kayttoa. Loppukeskustelussa

olikin esilla niinkin iso kysy-

mys kuin seüran sääntöjen

muuttaminen siten. että nY-

kyistä alkoholikeskeislryttä

laajennel laisi in muita huumei-

ta koskevaksi. l'arkoituksena
ei toki ole luoda erillisia alko-

holitutkijoiden ja huumetutki-
joiden istuntoja, vaan muut

päihteet ovat tulossa Kettil

Bruun Societyn toimintaan al-

koholin kautta, sen lisäksi- ei-

vät sen rinnalle.
Ensi vuonna Kettil Bruun

Sot'iety kokoontuu Reykjavi-
kissa ja vuonna I99B kokous-

paikkana on joko Italia (Firen-

ze) tai Norja (Oslo).

ICAA:n 40. kansainvälinen

riippuvuuksien ehkäisyä ja
hoitoa käsittelevä instituutti
järjeslettiin Amsterdamissa

30.6.-5.7. Kokouksen osallis-

tujia oli virallisen tiedon mu-

kaan yli 900 lahes 70 maasta'
joista noin 200 Hollannista.

Jonkinlaisena yllatyksena

osanottaj alistaa tutkaillessa oli

Bangladeshin 23 edustajaa.

Itse asiassa Bangladesh oli
tänä vuonna ensi kertaa edus-

tettunä myös KBS:n kokouk-
sessa ja mukana oli heti kuusi

osallistujaa.
ICAA:n instiluutti un varsin

monipuolinen tapahtuma Iu-

kuisine sektioi neen, enemmän

tai vähemmän pysyvine tYöryh-

mineen ja erityisistuntoineen.
Instituutin ohjelmaan oli mer-

kitty lahes 400 esitlstä. Järjes-

täjät olivat pyrkineen luomaan

instituutille ryhtia ja yhtenai-

syyttä antamalla joka Päivälle
oman teemansa ja järjestämal-

la paivittain kaksi yhteisistrrn-

toa. Maanantaina teemana oli-
vat maailmanlaatuiset trendit
ja muutokset, tiistaina talou-

delliset näkökohdat, kustan-

nus-tehokkuus, keskiviikkona
ennaltaehkäisy, valistus ja hoi-

to, torstaina politiikka ja Per-
jantaina oli vuorossa yhteenve-

toistunto.

Jo aikaisempina vuosina

instituuteissa on kasitelty al-

koholin ja muiden huumeiden

ohella tupakkaa. Tänä vuonna

uutuutena oli peliriipPuvuu-
den sisällyttäminen kokouk-

sen aihepiiriin. Kokouksen Pi-
Iopaikasla johtuen vuoden eri-

koisuuksiin kuuluivat mYös

Hollannin varsin liberaalin

huumepolitiikan perusteelli-
nen käsittely seka kohtuullista
juomista käsitlelevät lukuisat
paperit.

ICAA:n instituutin osana

järjesti alkoholipoliittinen ryh-
mä Gabriel Romanuksen joh-

dolla kuusi omaa kokoontu-

misla. Tässä ryhmässä pohjois-

mainen eduslus on varsin

vankka. Tosin tänä vuonna al-

koholiteollisuutta lahella ole-

via osallistujia oli tavallista
enemmän. Esitettyjen paPe-

reitten teemoina olivat muun

muassa Suomen ja Ruotsin vii-
meaikaiset alkoholipoliittiset
muutokset, Yhdysvaltain alko-

holipolitiikka, Itali an alkoholi-
talous, moraalinen näkökulma

riippuvuuteen. alkoholimai-
nonta, paikallislason toiminla

sekä sosiaaliluokat ja Norjan

alkoholipolitiikka. Kaiken

kaikkiaan esiteltyja papereita

oli lahes parikymmentä. Silti
tämänkin ryhmän palauteis-

tunnossa valiteltiin keskuste-

Iuun jäävän ajan vähäisYYttä.

Seuraavan kerran ICAA:n

insl ituutti kokoontuu Kairossa

toukokuussa L997 ja vuonna

1998 kokous jarjestetaan Mal-
talla.
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