
Toimittaja: Käytätkö alkoholia opiskelijatapahtumissa?   

 

Saija Yli-Rosti: Joskus.  

 

Aurora Luukkanen: Kyllä mä käytän, aika usein ja varsinkin tapahtumien 

jälkeen sitten jatkoilla jos sellaisia on.  

 

Henrik Rantala: Käytän, tulee käytettyä joo aika useasti.  

  
Millainen rooli alkoholilla on järjestösi tapahtumissa?  

  
Saija Yli-Rosti: No mä oon useammassa ainejärjestössä, toisesta en oikein osaa 
sanoo, kun ei koronan aikana oo päässyt oikein tapahtumiin hirveesti. Ja 

sitten toisessa taas, niin se on ihan vapaaehtoista se käyttäminen, meil on 
tapahtumia, joissa ei oo alkoholin käyttöä ollenkaan, ja ei oo koskaan ollut mitään 

ongelmaa itelläni ainakaan sen suhteen  

 

Aurora Luukkanen: No mä sanoisin et on sillä aika iso rooli, tota, tosi 

monet sisältää alkoholia jo itsessään, että pitää juoda, että on hauskaa ja 
sitten, vaikka olisi tapahtuma missä ei juoda niin sitten mennään yleensä aina baariin 

tai sorsapuistoon, tota, nauttimaan alkoholia, että sitten on vähän rennompi 
meininki.  

 

Henrik Rantala: Öö, kyl sillä on aika iso rooli, mut kyllä yleensä myös tarjotaan niitä 
alkoholittomia juomia myös, mutta... en oo kyllä ikinä nähny mitään painostusta, 
mutta onhan se varmaan aina kuitenki siellä taustalla ihmisillä mielessä et pitäis sitä 

alkoholia juoda. On sillä aika iso rooli lopulta.   
  

Oletko kokenut paineita alkoholin käyttämisestä opiskelijapiireissä?  
  
Henrik Rantala: No en periaatteessa, mutta kyl sitä ehkä välillä tulee mietittyä, että 

onko se niinku itellä hauskempaa jos myös juo alkoholia, että se yleinen fiilis 
ehkä ei oo niin hauska, jos ei juo alkoholia, niin se on ehkä pieni ajatus siinä 

taustalla et tulee myös juotuu alkoholii tapahtumissa.   

 

Salla Yli-Rosti: Yleisellä tasolla ehkä silleen, onhan se vähän 

sellainen alkoholikeskeinen kulttuuri. Joskus tulee mietittyä, et se on ainoa 
ihmisryhmä, jossa alkoholismi jollain lailla sallittua. Mutta tota, ei sillee, ei omien 
ainejärjestöjen puolesta oo koskaan tullut sellasta tarvetta tai tunnetta.  

 

Aurora Luukkanen: Kyllä mä oon, et täs nyt on oppinut ekan vuoden 

aikana niinku vastustamaan sitä painetta jos ei halua juoda, mut aika usein on vaikka 
juomapelejä, missä sitten, jos haluaa osallistua, niin pitää juoda, tai ei  oo mitään 
pointtia pelata jos ei juo. Niin sitte saattaa juoda parikin tölkkiä vaikka ei alun 

perin ois halunnukaan.   

 


