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2076/Lomake 35: 21-25, Opiskelija, mies illan aikana 9-10 annosta, humaltuu 1-2 annoksesta 

 

Kuvaile omin sanoin, miltä tuntuu olla humalassa: Iho puutuu, varsinkin naamassa. Koko ajan pitäisi olla tekemässä 

jotakin, olo on rauhaton, mutta ei hermostunut. Hymy on herkässä. 

 

Kuvaile omin sanoin, millainen olet humalassa: Rento, vapautunut. Energia pistää myös hyppimään ja kun promillet 

nousevat tietylle tasolle alkavat akrobaattisemmat hyppelyt ja kiipeilyt. Puhun paljon. Omasta mielestäni kontrolli 

kuitenkin säilyy koko ajan, joten olen ehkä osannut lopettaa juomisen ajoissa. Filmi ei ole katkennut, vaikka joskus 

juomat ovatkin tulleet vatsasta samaa tietä takaisin. 

 

Kuvaile paras humalasi: Vaikea sanoa. Täytyy olla jokin juhla kavereiden kanssa jossa alkoholia on tullut nautittua 

sopivasti niin että menoa on ollut riittävästi ja on osattu myös lopettaa ajoissa ja hyvällä mielellä ennekuin on vedetty 

överit ja olisi jollekin tullut paha mieli. 

 

Kuvaile ikävin humalasi: Erään tutun tytön syntymäpäiväjuhlilla tuli juotua ensimmäisen kerran aivan liikaa. Join 

käytännössä vain väkeviä, joten arviointikyky petti ja muuten kaikin puolin hauskan ja menevän illan lopuksi oksensin 

umpihumalassa keittiön lavuaariin ja rikoin lasipullon olohuoneen lattialle. Olin myös liian humalassa siivotakseni omat 

jälkeni, joten jäi harmittamaan kun olin nolannut itseni niin pahasti. 

 

2077/Lomake 51: 21-25, opiskelija, nainen illan aikana 9-10 annosta, humaltuu 7-8 annoksesta 

 

Kuvaile omin sanoin, miltä tuntuu olla humalassa: Huolet eivät paina ja luotan itseeni. Kaikki ihmiset, joiden 

seurassa olen, tuntuvat yhtäkkiä ystäviltä vaikka he muuten eivät olisi minulle läheisiä. 

 

Kuvaile omin sanoin, millainen olet humalassa: Olen puheliaampi ja äänekkäämpi kuin tavallisesti. Uskallan mennä 

juttelemaan puolitutuille ja avaudun joskus liikaakin. 

 

Kuvaile paras humalasi: Eilen opiskelukavereiden kanssa Helsingissä, kierreltiin puistoissa ja baareissa. 

Yhteenkuuluvaisuuden tunne oli huima. Keskustelin hyvin henkilökohtaisista asioista kavereiden kanssa, tuli kerrottua 

ehkä hiukan liikaakin. 

 

Kuvaile ikävin humalasi: Kalsarikännit yksin kotona. Itsesääliä ja yksinäisyyttä. 

 

2078/Lomake 52: 18-20, opiskelija, nainen illan aikana 9-10 annosta, humaltuu 5-6 annoksesta 

 

Kuvaile omin sanoin, miltä tuntuu olla humalassa: aistit turtuu jonkun verran mut ei se menoa haittaa.mä diggailen 

sopivan pöhnästä oloa.humala tuntuu hyvältä. 

 

Kuvaile omin sanoin, millainen olet humalassa: olen sosiaalinen ja juttelen paljon. keksin kepposia ja sen oon 

huomannu, että humalassa kaikki puhuu aika paljon itsestään. kai mäkin oon sillon itsekkäämpi. 

 

Kuvaile paras humalasi: oon melkein joka kerta elämäni kännissä, aina on hyvä humala. kai sitä löytää sen sopivan 

määrän et on sopivissa. 

 

Kuvaile ikävin humalasi: joskus 13-vuotiaana join pullon kotiviiniä liian nopeasti ja discossa oksensin ja nukuin 

vessassa 4 tuntia. 

 

2079/Lomake 56: 31-40, Opettaja, mies illan aikana 9-10 annosta, humaltuu 7-8 annoksesta 

 

Kuvaile omin sanoin, miltä tuntuu olla humalassa: Asiat tuntuvat jotenkin yksinkertaisemmilta, eikä jännitä sitä, 

mitä muut minusta tai sanomisistani ajattelevat. 

 

Kuvaile omin sanoin, millainen olet humalassa: Seurallinen ja hauska. Liikaa humalassa ärsyttävä. 

 

Kuvaile paras humalasi: Mökillä isolla porukalla. Juhlittiin ystävän syntymäpäiviä, juotiin, valvottiin ja laulettiin. 

Juotiin hissukseen niin, että ei tullut liikaa humalaan, mutta ei tullut laskuhumalaakaan. 

 

Kuvaile ikävin humalasi: En pysynyt pystyssä ja oli paha olo.  


