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737/Lomake 32: 18-20, opiskelija, nainen Juovatko vanhemmat? säännöllisesti  

 

Miten suhtaudut vanhempiesi alkoholinkäyttöön? Vanhempien alkoholinkäyttö on ihan ok, mutta jos ne juo liikaa 

niin se alkaa helposti ärsyttää. Ei vanhempien kuulu sekoilla kännissä, vaan mun! 

 

Miten vanhempasi suhtautuvat sinun alkoholinkäyttöösi? Ei ne juuri suhtaudu. 

 

Miten suhtaudut lapsiesi tai mahdollisesti tulevien lapsiesi alkoholinkäyttöön? Nyt jo tuntuu pahalta katsoa vaan 

muutamaa vuotta nuorempia teinejä kännissä kadulla, joten omia lapsia en sinne päästäisi. Vaikka toisaalta olen itsekin 

ollut samassa tilanteessa, ajatus omasta lapsesta kännissä ei tunnu hirveen hyvältä. Haluaisin olla avomielinen ja rento 

äiti, mutta en varmaan pysty. 

 

738/Lomake 33: 18-20, opiskelija, nainen Juovatko vanhemmat? säännöllisesti  

 

Miten suhtaudut vanhempiesi alkoholinkäyttöön? Ei häiritse, jos juominen pysyy hallinnassa ja se ei ole liian usein 

toistuvaa. 

 

Miten vanhempasi suhtautuvat sinun alkoholinkäyttöösi? Ymmärtävät, koska alkoholinkäyttö kuuluu minulla 

yleensäkin vain hauskanpitoon kavereiden kanssa. Alkoholinkäytöstäni ei ole aiheutunut koskaan mitään ongelmaa 

minun ja vanhempieni välille, koska osaan ottaa alkoholia kohtuudella hyvässä seurassa. 

 

Miten suhtaudut lapsiesi tai mahdollisesti tulevien lapsiesi alkoholinkäyttöön? Todennäköisesti toimin omien 

lapsieni kanssa melko samalla tavalla kuin omat vanhempani eli seuraan, kuinka hän osaa säännöstellä omaa juomistaan 

ja puutun asiaan, jos homma ei suju. Keskustelu on kaiken a ja o. 

 

739/Lomake 34: 18-20, opiskelija, nainen Juovatko vanhemmat? säännöllisesti  

 

Miten suhtaudut vanhempiesi alkoholinkäyttöön? Isä on entinen alkoholisti ja ollut nyt kuivilla 7 vuotta, joten jos se 

nyt ottaisi alkoholia niin yrittäisin keskustella asiasta ja varmaan myös masentuisin. Äiti juo harvoin itseään kunnon 

känniin, joten sen alkoholinkäyttönsä ei ole mulle mikään ongelma mut sen mies mun isäpuoli juo useammin ja se 

raivoo mulle sillon helposti. 

 

Miten vanhempasi suhtautuvat sinun alkoholinkäyttöösi? Ne ei hyväksy sitä lainkaan vaik oon 19 v. Ne sanoo et mä 

oon alkoholisti ja saarnaa mulle viinasta vähintään kaks kertaa viikos, joten joudun juomaan melko salaa. 

 

Miten suhtaudut lapsiesi tai mahdollisesti tulevien lapsiesi alkoholinkäyttöön? Mä toivon et ne ei ala dokaa kovin 

nuorina niinku mä ja olisin tietysti kovin huolissani. 

 

740/Lomake 35: 21-25, Opiskelija, mies Juovatko vanhemmat? säännöllisesti  

 

Miten suhtaudut vanhempiesi alkoholinkäyttöön? Eipä tunnu olevan ongelma. 

 

Miten vanhempasi suhtautuvat sinun alkoholinkäyttöösi? Eipä tunnu olevan ongelma :) Äiyihän minulle 

ensimmäisen viinipullonkin osti kun piti luokkajuhliin juotavaa saada. 

 

Miten suhtaudut lapsiesi tai mahdollisesti tulevien lapsiesi alkoholinkäyttöön? Kokeilevat kuitenkin, joten parasta 

ottaa asia puheeksi suoraan. Itse voi näyttää parasta esimerkkiä, eikä ainakaan opettaa lapsia ördäämään. 

 

741/Lomake 40: 21-25, OPISKELIJA, nainen Juovatko vanhemmat? säännöllisesti  

 

Miten suhtaudut vanhempiesi alkoholinkäyttöön? OK, PAITSI EHKÄ JOSKUS ISÄ SAATTAA JUODA 

ENEMMÄN KUIN OLISI TARPEEN... 

 

Miten vanhempasi suhtautuvat sinun alkoholinkäyttöösi? AINA IHAN TERVEESTI, AVOIMESTI, 

PAHIMMISSA TEINITPAUKSISSA HUUMORILLA. 

 

Miten suhtaudut lapsiesi tai mahdollisesti tulevien lapsiesi alkoholinkäyttöön? YRITÄN VÄHÄN EHKÄ 

RAJOITTAA, LÄHINNÄ TUTUSTUTTAA ALKOHOLIIN TURVALLISESTI JA KERTOA MAHD. 

KOMPASTUSKIVISTA... 


