Vastuullista hyy-liiketoimintaa.

Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.)

Addiktioyhteiskunta
Riippuvuus aikamme ilmiönä

Tulossa!

Arkipuheen perusteella kaikkeen voi addiktoitua: ruokaan, harrastuksiin, työhön, seksiin, mediaan, läheisiin tai shoppailuun. Asiantuntijat kinastelevat siitä, mikä addiktion aiheuttaa, kenelle se syntyy ja miten sitä
hoidetaan. Addiktioista osa on laillisia ja sallittuja, osa laittomia, rangaistavia ja hoitoa vaativia. Niitä pidetään sekä terveinä, hyvinä ja oikeina että pahoina, sairaina ja väärinä. Ne vapauttavat ja tuottavat nautintoa mutta toisaalta vangitsevat ja aiheuttavat kärsimystä. Ne ovat myös
merkittävä poliittinen, kansanterveydellinen ja juridinen ilmiö, sillä ne
liittyvät lainsäädäntöön, yhteiskuntajärjestykseen, hyvinvointivaltion
ihanteisiin, moraaliin sekä kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Usein addiktioista puhuttaessa huomio keskittyy yksilön ongelmien tarkasteluun. Ilmiön ymmärtäminen ja vastuullisten päätösten tekeminen
kuitenkin edellyttää, että addiktion suhdetta länsimaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin punnitaan laajemmin.
Monitieteinen kirja tarjoaa pohdittavaa addiktion tutkijoille ja asian
työssään kohtaaville hoitotyön kehittäjille, lainsäätäjille ja toimittajille.
Tuukka Tammi on addiktiotutkimukseen monipuolisesti perehtynyt sosiologi ja valtiotieteen tohtori. Hän työskentelee Yhteiskuntapolitiikka-lehden päätoimittajana sekä erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Pauliina Raento työskentelee Pelitoiminnan tutkimussäätiön tutkimusjohtajana ja on vapaalla kulttuurimaantieteen professorin
tehtävästään Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita teoksia, mm.
Kuuba (2011) ja Rahapelaaminen Suomessa (2012).
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· Kirjatilaus

Tarjous! Tilaa kirja ennakkotilaushintaan 32 €
ja ilman toimituskuluja!
--------------------------------------------------------

 Kyllä! Tilaan teoksen tarjoushintaan ja ilman toimituskuluja.
Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.): Addiktioyhteiskunta
Tarjous 32 € (norm. à 38 € + toim.kulut 3,90 €), maksutapa lasku.
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Gaudeamus
maksaa
postimaksun

 Tilaan Gaudeamuksen 2 kertaa vuodessa ilmestyvän julkaisuluettelon.
 Liityn Gaudeamuksen sähköpostilistalle.
Voit tehdä tilauksesi myös sähköpostitse (tilaukset@gaudeamus.fi).
Merkitse sähköpostitilaukseesi kampanjatunnus ADDIKTIOYHTEISKUNTA.
Nimi, puhelin, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka:
               

      

               

      

               

      

               

      

Sähköpostiosoite:

Päiväys ja allekirjoitus:

Gaudeamus
·
Vastauslähetys
5007845
·
00003
vastauslähetys

tilauslomake – leikkaa irti ja laita postiin · sähköpostitse: tilaukset@gaudeamus.fi

