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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Helsingin keskustaan muutaman viime vuoden aikana avatut coffee shopit edustavat uudenlaista Pohjois-Amerikasta vaikutteensa saanutta
kahvilakulttuuria, jolle tyypillisiä piirteitä ovat erilaiset kahvipohjaiset juomat ja niiden kanssa tarjottavat suolaiset ja makeat leivonnaiset sekä
perinteisistä kahviloista poikkeava miljöö. Uudenaikaisessa ja siistissä, perinteisiä kahviloita jonkin verran olohuonemaisemmassa ympäristössä
on tarjolla suuria täytettyjä sämpylöitä, bageleita, wrapeja, muffinseja ja erilaisia kakkuja ja pullia. Jo aiemmin 1990-luvulla Helsinkiin oli
perustettu suhteellisen runsaasti uusia kahviloita. Vuosikymmenen alkupuolen uusien kahviloiden katsotaan kuitenkin edustavan lähinnä
eurooppalaista tyyliä, ja coffee shopit alkoivat tulla osaksi kahvilakenttää vasta lähestyttäessä 1990-luvun loppua.
Työssäni tarkastelen kahta tällaista Helsinkiin viime vuosina avattua coffee shopia. Tutkimuskysymykset liittyvät näiden kahviloiden lisäksi
coffee shop -ilmiöön laajemminkin: miksi Helsinkiin on 1990-luvun lopulta lähtien perustettu monia coffee shopeja, miten nämä uudenlaiset
kahvilat eroavat perinteisistä kahviloista, kokevatko coffee shopien asiakkaat tällaiset kahvilat merkittävästi erilaisina tapaamis- ja
oleskelupaikkoina, joissa asioimiseen saattaa liittyä myös elämäntyylillisiä ulottuvuuksia.
Työn aineisto koostuu osallistuvana havainnoijana kerätyistä kahvilapäiväkirjan merkinnöistä sekä teemahaastatteluista. Kahvilapäiväkirjan
tietoja käytettiin pohjana haastattelukysymysten laadinnalle, ja niiden avulla tutustuttiin coffee shop -ilmiöön. Haastattelukysymysten aiheina
olivat kahviin ja kahviloihin liittyvät mielikuvat, kahvilassakäyntitavat, ajan viettäminen kahviloissa, elämäntyyliin liittyvät kysymykset sekä
ajatus coffee shopeista mahdollisina kaupunkilaisten olohuoneina. Haastatteluihin osallistuivat molempien tutkimuskahviloideni omistaja tai
toiminnasta vastaava henkilö sekä 10 coffee shop -asiakasta.
Tutkimuksen teoreettisena taustana ovat postmoderniin, kaupunki- ja nuorisokulttuuriin sekä kulutuksen sosiologiaan liittyvät teemat. Keskeisiä
tällaisia teemoja ovat muun muassa uusheimoisuus ja elämäntyyli. Esittelen myös aikaisempaa kahviin ja kahviloihin liittyvää tutkimusta
taustaksi omalle työlleni.
Coffee shopit mielletään perinteisistä kahviloista erottuviksi uudenlaisiksi oleskelupaikoiksi, mutta laajemmat elämäntyyliin liittyvät kytkennät
eivät näytä vahvoilta. Coffee shopeissa pistäytyminen on monilla haastattelemillani informanteilla osa arkipäivää ja sen toimintoja, mutta
uusheimoisuuteen liittyviä merkityksiä ei juurikaan voida löytää. Coffee shopien pitäminen joidenkin lähiöravintoloiden tapaisina kollektiivisina
olohuoneina ei ole myöskään kovin yleistä. Pikemminkin niitä voidaan luonnehtia kaupunkilaiseen elämäntyyliin kuuluviksi oleskelu- ja
tapaamispaikoiksi, joita etenkin nuoret suosivat. Coffee shopit koetaan ravintoloita helpommin lähestyttäviksi paikoiksi, joihin on helppo
pistäytyä ja jotka näin ollen ovat osaltaan luomassa uudenlaista kaupunkikulttuuria. Tekemieni haastattelujen ja havaintojen perusteella erotin
neljä coffee shopeista löydettävää asiakasryhmää tai -tyyppiä: yliopistoväki, ydinkeskustassa sijaitsevien työpaikkojen lounasruokailijat, coffee
shopia tapaamispaikkanaan käyttävät asiakkaat sekä satunnaiset coffee shop -kävijät.
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