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56/Lomake 2314: 26-30, Ohjelmoija, nainen, Juo humalaan: 3 krt viikossa tai yli  

 

Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia: Ihmiset ymparillani kayttavat myos, siita on tullut tapa. 

 

Mitä tavoittelet humalatilalla? Rentoutumista, etenkin tyopaivan jalkeen. Kun paasen kotiin, oluen avaaminen on 

kuin piste pitkalle paivalle. Viikonloppuisin teen yleensa remppaa ja otan mielellaan olutta, tosin silloin en humallu. 

 

Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla humalaan: Kts. edellinen vastaus. 

 

57/Lomake 2422: 31-40, -, nainen, Juo humalaan: 3 krt viikossa tai yli  

 

Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia: Yksinäisyyden torjuminen 

 

Mitä tavoittelet humalatilalla? Ajantappaminen 

 

Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla humalaan: Koukussa 

 

58/Lomake 2431: 31-40, virkamies, mies, Juo humalaan: 3 krt viikossa tai yli  

 

Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia: Haluan humaltua. 

 

Mitä tavoittelet humalatilalla? humalatilaa. 

 

Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla humalaan: humaltuminen. 

 

59/Lomake 2444: 21-25, toimittajaharjoittelija, mies, Juo humalaan: 3 krt viikossa tai yli  

 

Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia: Alkoholin käyttö on sosiaalinen tapa, murheet unohtuvat toviksi ja 

ihmisten kanssa on helppo löytää yhteinen sävel, joskin alavireinen. 

 

Mitä tavoittelet humalatilalla? Lähinnä tavoittelen humalatilaa, aika kuluu mukavammin. Tekee huomioita joita 

niiden itsestään selvyyksien takia ei selvin päin tekisi. 

 

Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla humalaan: Humalatila on hyppy pois arjesta, vaikka sen tekisi 

arkena. 

 

60/Lomake 2448: 21-25, Lapsijuoppo, mies, Juo humalaan: 3 krt viikossa tai yli  

 

Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia: En näe erityistä syytä olla käyttämättä, terveydellisistä ja taloudellisista 

syistä huolimatta. 

 

Mitä tavoittelet humalatilalla? Kadotettua nuoruutta. 

 

Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla humalaan: Pidän siitä, välillä tosin lähtee käsistä. 

 

61/Lomake 2454: 18-20, -, mies, Juo humalaan: 3 krt viikossa tai yli  

 

Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia: Kaveripiirimme yhdessäolo perustuu pääasiassa yhdessä juomiseen. 

 

Mitä tavoittelet humalatilalla? Nousuhumalaa 

 

Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla humalaan: nousuhumala 

 

62/Lomake 2492: 21-25, opiskelija, mies, Juo humalaan: 3 krt viikossa tai yli  

 

Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia: Siitä tulee hyvä olo. Kaverit ympärillä on samanhenkisiä. Ultimate 

relaksantti ja antidepressio-lääke. 

 

Mitä tavoittelet humalatilalla? Hetken vapautuminen olemisesta. 



 

 

 

Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla humalaan: Olemisen jatkumoon täytyy saada katkoja. Mielestäni 

ilmaus "filmi poikki" on osuva. Jos elämässä ei filmi ikinä katkeile, se on aina sitä samaa elokuvaa. 

 

Jos sinulla on mielessäsi jotain muuta aiheeseen liittyvää, voit kertoa siitä tässä. Olen tällä hetkellä tiukalla 

abstinenssi jaksolla psykiatrin kehoituksesta. Se mitä olen pitänyt opiskelijakulttuuriin kuuluvana juhlimisena, onkin 

ongelmakäyttöä. Kun suurkulutuksen rajat ylittyvät viikosta toiseen sen huomaa mielialan alavireisyytenä ja 

motivaation katoamisena. Oltuani nyt pari viikkoa täysin ilman alkoholia, huomaan että minun tekee mieli sitä. Olen 

siis riipuvainen? No jos en nyt sitä vielä oikeasti ole, niin varmasti nykyisellä kulutuksella olen jonkun vuoden kuluttua. 

Etanoli on liuotin, aivot kevenee joka kännillä. 


