
 

 

  Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari 2017 

   Kulutuksen aika 

  Perjantai 22.9.2017 klo 9.00 – 14.00 

  Helsingin yliopisto, Unioninkatu 35 ja 40, Helsinki 

 Ohjelma 

 9.00 – 11.15 Workshopit 

  A. Uudet datamenetelmät ja –työkalut kulutustutkimuksen mahdollisuuksina  

  Huone c115b, Kuluttajatutkimuskeskus / Unioninkatu 40 c. 

  B. Ruoka ja kulutus  

  Huone 105, Unioninkatu 35. 

  C. Vapaa teema 

  Huone c216, Kuluttajatutkimuskeskus / Unioninkatu 40 c. 

  

 11.15 – 12.00 Lounastauko 

 

 12.00 – 14.00 Keynote speaker: ”The Material Self: A History of Humans and  

Things, Fifteenth-Century to the Twenty First” 

 

 Professor Frank Trentmann, Birkbeck College, University of London 

  Metsätalo 1 (ensimmäinen kerros), Unioninkatu 40  

 

Tervetuloa mukaan! 
 

Prof. Trentmannin yleisöluento on kaikille maksuton. Workshopit ovat maksuttomia jäsenille, 

ja niihin ilmoittaudutaan 18.9. mennessä suoraan työryhmien vetäjille. Muilta kuin seuran 

jäseniltä osallistumismaksu työryhmiin on 30 euroa, perusopiskelijoilta 10 euroa. 

Osallistumismaksun maksamalla pääset samalla jäseneksi seuraan. Maksu 18.9. mennessä 

seuran tilille FI86 5780 2420 0029 83, viite 246. 

 

 



TYÖRYHMIEN ESITTELYT JA YHTEYSTIEDOT: 

 

 

Työryhmä A: Uudet datamenetelmät ja –työkalut kulutustutkimuksen 

mahdollisuuksina 

Työryhmän vetäjät: Kaisa Matschoss ja Petteri Repo 

Paikka: Unioninkatu 40 c, c115b. Tapaaminen klo 9 Unioninkadun puoleisella 

sisäänkäynnillä. Mikäli saavut työryhmään klo 9 jälkeen, pyydämme hankalien kulkureittien 

johdosta olemaan etukäteen yhteydessä työryhmän vetäjään. 

Kulutuksen digitalisoitumisen myötä tutkimukselle syntyy uudenlaisia aineistoja, joista 

monia kannattaa tarkastella uusin menetelmin ja työkaluin. Sessiossa keskustellaan 

esimerkkien ja kokeilujen kautta, millaisia mahdollisuuksia uudet digidatat ja -menetelmät 

tarjoavat kulutustutkimukselle. Sessioon toivotaan max. 10 minuutin mittaisia alustuksia 

kulutuksen numeroista, kirjaimista tai merkeistä sekä niitä koskevista menetelmistä. 

Esitysdioja saa näyttää korkeintaan kolme kappaletta! Sessioon voi osallistua kuuntelijana ja 

keskustelijana myös Skypen kautta. 

Työryhmään ilmoittaudutaan 18.9. mennessä {kaisa.matschoss, petteri.repo}@helsinki.fi. Jos 

haluat pitää alustuksen, kerro samalla aiheestasi esimerkiksi lyhyellä abstraktilla. 

Työryhmä B: Ruoka ja kulutus 

 

Työryhmän vetäjät: tohtorikoulutettavat Ulriikka Savela-Huovinen ja Sami Koponen 

Paikka: Unioninkatu 35, huone 105. Mikäli saavut työryhmään klo 9 jälkeen, pyydämme 

hankalien kulkureittien johdosta olemaan etukäteen yhteydessä työryhmän vetäjään. 

Ruoan valintaa ja syömistä koskevat tottumukset moninaistuvat ja muovautuvat. Kuluttajien 

kiinnostus kohdistuu vaihtelevasti esimerkiksi ekologisuuteen, eläinten hyvinvointiin, 

terveyteen tai ruoan esteettiseen kokemiseen. Syöminen kytkeytyy myös kiintoisasti muun 

muassa kaupunkilaisiin elämänmuotoihin, jakamistalouteen sekä digitaaliseen murrokseen. 

Digitaalisuus asettuukin yhä keskeisemmin osaksi erilaisia ruokailutilanteita. Ruoan 

kulutuksesta kertyy valtavia tietomassoja, joita yritykset hyödyntävät tuotekehityksessä ja 

kuluttajien sitouttamisessa.  

Nykyinen ruokaympäristö tarjoaa kuluttajille ja yrityksille monenlaisia nautintoja ja 

mahdollisuuksia. Samalla se sisältää ongelmakohtansa ja lukuisia potentiaalisia 

eriarvoistumisen lähteitä. Työryhmässä keskustellaan aihepiiristä kulutustutkimuksen 

näkökulmista, ja mitä erilaisemmat tiiviit alustukset ovat tervetulleita. Tarkastelujen 



kohteena voi olla esimerkiksi seuraavia: Kuinka kuluttajat navigoivat arjessaan erilaisten 

näkökulmien välillä ja / tai yhdistävät niitä (eläinten hyvinvointi, ekologisuus, 

aistinautinnot...)? Kuinka kuluttajat muodostavat erilaisia liikkeitä ruoan tuotannon ja 

kulutuksen ongelmia ratkaistakseen? Miten ruoan kulutus yhdistyy muihin 

kulutuskäytäntöihin esimerkiksi digitaalisuuden ympärillä? Miten digitaalisia sisältöjä ja / tai 

ruokamedioita kulutetaan? Miten syömistä koskevat tavat muovautuvat pitkällä aikavälillä tai 

esimerkiksi viikonpäivästä ja sosiaalisesta tilanteesta toiseen? Millaista ruoka-osaamista / 

resursseja kuluttajilta vaaditaan? Onko syömisestä tullut liian monimutkaista?  

Työryhmään ilmoittaudutaan 18.9. mennessä ulriikka.savela-huovinen@helsinki.fi tai       

sami.koponen@helsinki.fi. Jos haluat pitää alustuksen, kerro samalla aiheestasi esimerkiksi 

lyhyellä abstraktilla. 

Työryhmä C: vapaa teema 

Paikka: Unioninkatu 40 c, c216. Tapaaminen klo 9 Unioninkadun puoleisella sisäänkäynnillä. 

Mikäli saavut työryhmään klo 9 jälkeen, pyydämme hankalien kulkureittien johdosta olemaan 

etukäteen yhteydessä työryhmän vetäjään. 

Työryhmän vetäjä: Elina Närvänen 

 

Tämä työpaja tarjoaa avoimien ovien esiintymis- ja keskustelufoorumin kulutustutkijoille 

vapaalla teemalla. Työpajaan ovat tervetulleita jatko-opiskelijat, tutkijat ja 

tutkimusryhmät. Esitykset voivat käsitellä myös työn alla olevia hankkeita, 

tutkimussuunnitelmia ja julkaisuja, joihin toivotaan palautetta alan kollegoilta.  

 

Ilmoittautumiset työpajan vetäjälle Elina Närväselle 18.9. mennessä osoitteeseen              

elina.narvanen@uta.fi. Jos haluat pitää alustuksen, kerro samalla aiheestasi esimerkiksi 

lyhyellä abstraktilla. 

 

 

  


