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KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon
arkistoituja tutkimusaineistoja

FSD1257 Alkoholikysely 2002
FSD1280 Humalakokemukset 2002
FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus 2002
FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset 2002
FSD1297 Mielipiteitä alkoholista 2002

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti
lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Tämä on Helsingin Sanomien Nyt-liitteen kysely, jolla kartoitetaan
vastaajien suhdetta alkoholiin ja ennen kaikkea humalaan. Kyselyyn
vastataan nimettömästi, eikä vastaajien henkilöllisyys tule toimituksen
tietoon. Kysely on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille ja sen tuloksien
pohjalta laaditaan artikkeli juhannuksena ilmestyvään Nyt-liitteeseen.

Kiitoksia jo etukäteen!

 

Taustatiedot

Ikä
Ammatti
Sukupuoli  nainen       mies

Juovatko vanhempasi tai jompi kumpi vanhemmistasi
 ei ollenkaan  ei juuri lainkaan
 säännöllisesti  häiritsevän paljon
 olen alkoholistiperheestä  en tiedä

 

Minkä ikäisenä olit ensimmäistä kertaa humalassa?

 

Mitä silloin tapahtui?

 oli hauskaa  oli ikävää
 muisti meni  oksensin
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 kärähdin vanhemmille  en muista
 join liikaa  innostuin alkoholista
 sekoilin  kaatuilin
 harrastin seksiä  suutelin
 halailin  nolasin itseni
 oli tylsää  esitin kokenutta juojaa
 päätin etten enää juo näin

paljon  

 

Kuinka usein juot nykyään itsesi humalaan?

 3 kertaa viikossa tai yli  2 kertaa viikossa
 kerran viikossa  pari kertaa kuussa
 kerran kuussa tai harvemmin  pari kertaa vuodessa
 kerran vuodessa tai harvemmin 

 

Missä juot useimmiten humalaan asti?
(Valitse korkeintaan 2 kohtaa)

 kapakassa  kotona
 kadulla, puistossa  mökillä
 työtilaisuuksissa  ruokailun yhteydessä
 juhlissa  kotibileissä
 luonnossa  lomamatkoilla
 kavereiden tai

tuttavaperheiden kanssa jonkun
kotona

 

 

Missä porukassa tulet useimmiten humalaan?
(Valitse korkeintaan 2 kohtaa)

 työkaverit  opiskelukaverit
 tutun kapakan asiakkaat  lapsuuden ystävät
 harrastusporukka  lähiystävät
 sukulaiset  puoliso tai kumppani
 kollegat, yhteistyökumppanit  armeijakaverit
 kenen kanssa sattuu  yksin
 Joku muu, kuka? 

 

Kenen kanssa et humallu koskaan?

Nyt.fi | Alkoholikysely file:///X:/Data/FSD1282/quF1257.html

2 of 6 19.7.2011 9:44



 ystävät  ystävät, jotka eivät juo
 sukulaiset  vanhemmat
 lapset  työtoverit
 opiskelutoverit  tuntemattomat ravintolassa
 muut, ketkä? 

 

Milloin juot alkoholia?

 viikonloppuisin  juhlapyhinä
 lomilla  juhlissa
 milloin huvittaa  

 

Mitä juot eniten?

 olut  siideri
 viini  väkevät
 drinkit  booli
 kotiviini  kilju

 

Mitä muita päihteitä käytät?

 tupakka  nuuska
 kannabis  lääkkeet
 ekstaasi  amfetamiini
 kokaiini  heroiini
 muu, mikä? 

 

Mistä määrästä arvioit tulevasi humalaan?
Annos on pullo keskiolutta, 12 cl mietoa viiniä, 8 cl väkevää viiniä tai 4
cl viinaa

 

Kuinka monta annosta juot yleensä illan aikana?

 

Mikä on hauskinta humalassa?
(merkitse korkeintaan 3 kohtaa, arvioi nimenomaan omaa humalatilaasi)

Nyt.fi | Alkoholikysely file:///X:/Data/FSD1282/quF1257.html

3 of 6 19.7.2011 9:44



 humaltuminen an sich  rentoutuminen
 estojen katoaminen  seksuaalinen vapautuminen
 ajantaju menee  stressi poistuu
 yhteenkuuluvuuden tunne  onnellinen olo
 alkaa naurattaa ja hölötyttää  tanssiminen
 laulaminen  sekoilu
 hauskanpito  tunnustukselliset keskustelut
 uskaltaa sanoa mitä ajattelee  alkoholi maistuu hyvältä
 flirttailu  voi tapahtua mitä vaan
 huolet ja murheet unohtuvat  uskallan olla oma itseni

 

Mikä on ikävintä humalassa?
(merkitse korkeintaan 3 kohtaa, arvioi nimenomaan omaa humalatilaasi)

 humaltuminen an sich  paha olo
 kontrollin menettäminen  kaatuilun aiheuttamat vammat
 seksuaalinen vapautuminen  tulee sanottua mitä ajattelee
 itsensä munaaminen  liika avoimuus
 junttimainen käyttäytyminen  jankuttaminen
 aggressiivisuus  liika estottomuus
 riitely  tulee puhuttua tyhmiä
 masennus  sammuminen
 ylimennyt flirtti  rahan tuhlaaminen
 tulee syötyä roskaruokaa  tulee tupakoitua liikaa
 uhkarohkeat temput  rasvaiset jutut
 ajaminen humalassa  tappelu ja väkivaltaisuus
 muut rikokset  

 

Miten suhtaudut vanhempiesi alkoholinkäyttöön?

Miten vanhempasi suhtautuvat sinun alkoholinkäyttöösi?
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Miten suhtaudut lapsiesi tai mahdollisesti tulevien lapsiesi
alkoholinkäyttöön?

Millä tavalla elämäsi muuttuisi, jos et käyttäisi alkoholia?

 

Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia.

Mitä tavoittelet humalatilalla?

 

Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla humalaan.

Kuvaile omin sanoin, miltä tuntuu olla humalassa.

 

Kuvaile omin sanoin millainen olet humalassa.
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Kuvaile paras humalasi. Missä olit, miltä tuntui.

 

Kuvaile ikävin humalasi

Haluaisitko käyttää vähemmän alkoholia?

 kyllä       en

 

Suunnitteletko vähentäväsi alkoholin käyttöä?

 kyllä       en

 

Jos sinulla on mielessäsi jotain muuta aiheeseen liittyvää, voit kertoa
siitä tässä.

 

Kiitos ajastasi.
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