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Pitää klassisesta musiikista
erittäin paljon tai jonkin verran
2007:
• Peruskoulutus 27,5%
• Ylempi korkeakoulutus 70,1%
2108:
• Peruskoulutus 29,9%
• Ylempi korkeakoulutus 74,1%

KULTTUURIOSALLISTUMINEN
• Osallistuminen pääosin
lisääntynyt, voittajina
leffat, museot
• Vanhempien
kulttuuriosallistumisen
muodot periytyvät lapsille
(Kallunki & Purhonen 2017)
• Poliittiset asenteet
yhteydessä –
konservatiivisuus
vähentää sekä
korkeakulttuuriin että
populaariin osallistumista
(Sivonen 2018)

TV
• Kolmannes väestöstä ”erittäin kiinnostunut” katsomaan Linnanjuhlat TV:stä
• Yhtenäiskulttuuri rapistuu?
• Uutiset ja ajankohtaisohjelmat pysyvää suosikkikatsottavaa
• Inhot kohdistuvat saippuasarjoihin – kulttuuripääoman mukaisesti erottelee
tosi-TV-inho

• Avoimuus vieraille ruokakulttuureille
kasvussa (mm. Lindblom & Mustonen
2019; Lindblom 2020b)

RUOKA

• Lihaisten ruoka-annosten suosio
laskusuunnassa; sushin valloitus
(Lindblom & Mustonen 2016)
• Maidon asema arjen ruokajuomana
väistymässä
• Viini viikonloppujuomana polarisoi
voimakkaasti 2007; 2018 tasoittumista

Lindblom 2020b

KULUTUKSEN UUDET TAVAT?
• Laaja-alaisempi maku (Lindblom 2020a; Lindblom 2020b)
• Sosiaalisten verkostojen yhteys kulttuurimakuun (Sirkka 2019)
• Osallistumattomuus (Heikkilä 2020) ja kulttuuriosallistumisen yhteys
jokapäiväiseen puuhasteluun (Heikkilä & Lindblom 2020)
• Eriytyneet median käyttötavat (Heikkilä et al. 2020) ja jako vakavan ja
viihteellisen mediakäytön välillä säilynyt huolimatta uusista käyttöalustoista
(perinteinen media vs netti) (Purhonen et al. 2020)
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