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8/Lomake 8: nainen, 29, ylempi toimihenkilö, 

 

 

Kuulutko kannabisyhdistykseen? en 

Minkälaista musiikkia kuuntelet mieluiten? Rolling Stones, Beatles, Doors, klassista musiikkia 

Missä vietät mieluiten lauantai-illan? Hyvien ystävien seurassa hyvää ruokaa ja viiniä nauttien. 

Tupakoitko? Kyllä. 

Käytätkö alkoholia? Kuinka usein? Käytän vähän. 1-2 kertaa kuussa. 

Mitä huumeita olet käyttänyt ja miten? 
/amfetamiini. Kyllä. "Pommina" ja nenän kautta. Kokeilin kerran, ei kiinnostanut kokeilla uudelleen.  

/ekstaasi. Kyllä. Nappina. Kokeilin kerran, ei kiinnostanut kokeilla uudelleen.  

/hasis. Kyllä. Polttamalla.  

/heroiini. EI!!!  

/kokaiini. Kyllä. Nenään nuuskaamalla. Kokeilin kerran, ei kiinnostanut kokeilla uudelleen.  

/marihuana. Kyllä. Polttamalla.  

/muuta, mitä? Sieniä. Silokkeja, vaikutus oli ihan positiivinen. Aion kokeilla uudelleen.  

Millä nimellä kutsut käyttämiäsi huumeita Ihan oikeilla nimillä, yleisnimenä kannabistuotteista käytän sanaa 

pilvi. 

Kuinka usein olet käyttänyt em. huumeita? Säännöllisesti Poltan hasista tai marihuanaa lähes päivittäin, pari 

kertaa vuodessa pidän kuukauden mittaisen tauon, eikä se ole koskaan ollut vaikeaa. En koe olevani koukussa, voin 

todellakin olla polttamatta pitkiäkin aikoja jos tarve vaatii.  

Kuinka paljon rahaa käytät huumeisiin kuukaudessa? Vaikea arvioida, ehkä n. 500-1000. 

Kuvaile oloasi huumeiden vaikutuksen alaisena? Rentoutunut, miellyttävä ja tasapainoinen olo, hyväntuulinen ja 

sosiaalinen. Täysin erilainen olotila kuin alkoholin vaikutuksen alaisena. Ei tule paha olo eikä mene muisti. 

Uskotko, että on olemassa mietoja ja vahvoja huumeita? Jos uskot, mitä ne ovat?/ miedot: Hasis ja marihuana. 

Voitaisiin laillistaa. 

Uskotko, että on olemassa mietoja ja vahvoja huumeita? Jos uskot, mitä ne ovat?/ vahvat: Kaikki muut, ne 

tulisi edelleen kieltää. 

Ketkä tietävät, että olet käyttänyt / käytät huumeita? Suurin osa ystävistä. 

Mitä huumeita et missään oloissa haluaisi kokeilla? "Tajuntaa laajentavia", kuten LSD. Heroiinia ei ikinä, eikä 

muitakaan suonensisäisiä. 

Oletko tuntenut itsesi päihdeongelmaiseksi? Ei 

Oletko hakenut apua päihdeongelmaan? Ei 

Kumpi on terveydelle vaarallisempaa? alkoholi 

Miksi? Huono kysymys, huumeita on niin erilaisia, tarkoitan vastauksessani kannabistuotteita. 

Onko mielessäsi vielä jotain, jota haluaisit sanoa huumeisiin ja niiden käyttöön liittyen? On. Varsinkin 

poliittiset päättäjät aivät tunnu ymmärtävän eroa esim. hasiksen ja heroiinin välillä, vaan rinnastavat nämä täysin 

erilaiset aineet. En koe olevani huono ihminen tai rikollinen, koska käytän kannabistuotteita. En myöskään usko 

"porttiteoriaan". 

 

 

9/Lomake 9: mies, 21, - 

 

 

Kuulutko kannabisyhdistykseen? en 

Minkälaista musiikkia kuuntelet mieluiten? ambient/techno/funk 

Missä vietät mieluiten lauantai-illan? kotona 

Tupakoitko? en 

Käytätkö alkoholia? Kuinka usein? kerran pari vuodessa 

Mitä huumeita olet käyttänyt ja miten? 
/hasis. kyllä, piipussa/sätkässä/jugurtissa/teessä/kaakaossa/bongissa/älyämpärissä/hookah /chilum  

/marihuana. kyllä, piipussa/sätkässä/bongissa  

Kuinka usein olet käyttänyt em. huumeita? Säännöllisesti viikonloppuisin.  

Kuinka paljon rahaa käytät huumeisiin kuukaudessa? noin 200mk 

Kuvaile oloasi huumeiden vaikutuksen alaisena? istun kotona ja kuuntelen musiikkia. aurinko paistaa. on 

lämmintä ja rentoa 



 

 

Uskotko, että on olemassa mietoja ja vahvoja huumeita? Jos uskot, mitä ne ovat?/ miedot: kannabis 

psilocybin-sienet peyote ghb 

Uskotko, että on olemassa mietoja ja vahvoja huumeita? Jos uskot, mitä ne ovat?/ vahvat: heroiini kokaiini 

dxm lsd amfetamiini ja loput piri/vauhti-säätelyt 

Ketkä tietävät, että olet käyttänyt / käytät huumeita? 95% kavereista, isä+veli+sisko 

Mitä huumeita et missään oloissa haluaisi kokeilla? heroiini, kokaiini, amfetamiini/piri/vauhti.. nää 

jauhohuumeet / tabletit ja muut nippelinappelit 

Oletko tuntenut itsesi päihdeongelmaiseksi? Ei 

Oletko hakenut apua päihdeongelmaan? Ei 

Kumpi on terveydelle vaarallisempaa? alkoholi 

Miksi? humala, krapula.. alkoholimyrkytys, juoppohulluus. 

 


