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T: Mitä tarkotat sillä?
A: No siis kyllähän nyt tietää että onhan se nyt ongelma. Tässäkin istua. En mä nyt tässä istus
jos se ei ois ongelma.
T: Niin. Niin, mä aattelin ihan sitä sammaa, että siis eikö tuo kerro siitä et, että sä niinku tiijät
että se on ongelma/ A: /Joo/ T: /sulle se juominen. Niin. Mut toisaalta se on hirveen hyvä
lähtökohta, niin. Se ei tietysti oo että sinä siinä istut, että näin pitkälle on niinku tarvinnu tulla
sen asian kanssa, mutta että jokatapauksessa nyt sä niinku tiijät et se on semmonen asia mille
pittää jotain tehä. Ymm. No harkinta on sitten neljätoista, ossaatko aatella mitä se vois
kertoo?
A: Ossaan, että tietää tässä vaiheessa että pitäs vähentää, miettiä vähän [näitä juttuja] /Niin/
Että ei nyt ihan täydellisesti kummiskaan lopettaa.
T: Niin. Niin sä ite määrittelit sitä että sä niinku haluaisit sillä tavalla että se ois sulla
hallinnassa.
A: Ymm.
T: Että et ois kokonaan juomatta, mutta mä ymmärsin että ei ois näitä tämmösiä pitkiä putkia
ja ja.
A: Niin
T: Ja oliko se niin että ne ois vähempi kerrallaan sit sillon/ A: /Joo/ T: /ku juot? Niin, niin. No
askeleen ottaminen on kakskytkaheksan.
A: Joku askelhan täs on otettava. En minä kovin kauaa meinannu täällä krimilläkään pyörii.
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