
SOPIVASTI  
VAI LIIKAA?
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ARVIOINNIN ALUKSI
• rohkaise mielesi
• pohdi lyhyesti tavoitteesi
• etene rauhallisesti
• anna tilaa kaikille mahdol- 

lisuuksille ja ole joustava
• hanki kannustajia.

ALKOHOLINKÄYTTÖ ON TAITOLAJI

Mitä väkevämpi ja makeampi juoma,  
sitä enemmän kaloreita.

1 g alkoholia sisältää n. 7 kcal.
Vakioannos sisältää noin 12 g alkoholia.

Esimerkkejä:
Annos      Kaloreita
Pikkupullo 4,6 % olutta  130 kcal
Iso tuoppi 4,6 % olutta  220 kcal
Pikkupullo 4,6 %siideriä  180 kcal
8 cl n, 12 % viiniä   85-185 kcal
4 cl 40 % viinaa   100 kcal
4 cl likööriä    90-160 kcal

Harkitse, miten juot.
Tunnista omat rajasi.

KUINKA PALJON ON YKSI ANNOS?

Yksi pullo (33 cl) ruokakaupan 4,6 % olutta,  
siideriä tai lonkeroa.
Yksi lasillinen (12 cl) 12 % puna- tai valkoviiniä.
Yksi pieni lasillinen (8 cl) sherryä, madeiraa tai 
vermuttia tai muuta väkevää viiniä.
Yksi ryyppylasillinen (4 cl) 40 % viinaa,  
konjakkia, viskiä, rommia tai likööriä.

YKSI ANNOS =

Yksi pullo maku & muut lonkerot 5,5 % =  
33 cl 1,25 annosta ja 50 cl n. 2 annosta

pieni pullo keskiolutta

 lasi viiniä

viinaryyppy
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Muutoksen pohjaksi
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Miten käytät alkoholia?
Juotko yksin vai porukassa? 

• Millaisessa tilanteessa juot alkoholia?
• Teatteri-illat, illanvietot, saunaillat?
• Entä muut eläkeläiset yleensä? Tuttavat?  

Muut aikuiset? Perhepiirissä? Sukulaisten 
kesken?

Oletko tyytyväinen?

”Käytän alkoholia sosiaalisissa tilanteissa. Esim. 
joulukuussa joulu, uusivuosi, useampia syntymä-
päiviä. Joskus en 2–3 kuukauteen kertaakaan. Kes-
kimäärin kerran kuussa.”

”Baarikaapissani on viinejä ja liköörejä, joita olen 
saanut lahjaksi. Joskus tarjoilen niitä seurustelu-
juomaksi vierailleni, itse otan yhden annoksen.”

”Vähäinen alkoholinkäyttö, tupakoimattomuus, 
vaihteleva liikunta, terveellinen ruoka. Siinä on 
minun elämänohjeeni. Olen kuitenkin huolestunut 
eräästä ystävästäni, joka on yksinäinen ja käyttää 
runsaasti alkoholia. Lisäksi hänellä on päivittäin 
monta eri lääkettä.”

Testaa itseäsi
Ympyröi sopiva vastaus ja laske pisteet yhteen

1. Kuinka usein käytät alkoholia?
 0    En koskaan
 1    kerran kuussa tai harvemmin
 2    kahdesta neljään kertaa kuussa
 3    kahdesta kolmeen kertaa viikossa
 4    neljästi viikossa tai useammin

2. Kuinka monta annosta juot kerralla?
 0    0-1
 1    2
 3    3-4
 4    5 tai enemmän

3. Kuinka usein juot kerrallaan vähintään kaksi 
annosta?
 0    en koskaan
 1    kuukausittain
 3    viikoittain
 4    lähes päivittäin

Pisteet yhteensä  _________________________

Jos testituloksesi on viisi pistettä tai enemmän 

Alkoholinkäyttöösi liittyy riskejä, jotka ilmeisesti 
vaarantavat terveyttäsi. Huomaa, että juomisen 
vaikutukset ulottuvat myös muihin ihmisiin ja 
lähiympäristöön. Mieti tarvitsetko ulkopuolista 
apua. Terveille yli 65-vuotiaille asetetut riskikulu-
tuksen rajat ovat 2 annosta kerralla tai 7 annosta 
viikossa. Suomessa on käytössä suositukset, joissa 
ikäihmisten riskikulutuksen raja on sama kaikille. 
Iän myötä kehon nestepitoisuus vähenee ja rasva-
kudoksen suhteellinen osuus lisääntyy. Elimistössä 
tapahtuu hormonaalisia muutoksia, jotka yhdessä 
muiden ikääntymiseen liittyvien seikkojen kanssa 
lisäävät juomiseen liittyviä riskejä. Ikääntyessä sai-
rastavuus yleisesti ottaen lisääntyy, jolloin monilla 
on käytössään lääkärin määräämiä lääkkeitä. Alko-
holin riskikulutuksen rajoja ikääntyville määritel-
täessä on otettu huomioon edellä mainitut seikat. 
Alkoholin yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa voi-
vat aiheuttaa yllättäviä seurauksia.
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