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MUUNTOHUUMEET
Toisin sanoen jotkut niistä
ovat ”laillisia” aineita

Muuntohuumeiden valvonta vaihtelee maasta toiseen. Jossain maassa sallittu aine
saattaa olla Suomessa kielletty. Jos aine on kielletty Suomessa, sen maahantuonti ei
ole sallittua eikä edes internetistä tilaaminen.
Vastuu jää ostajalle. Voit luulla ostaneesi jotain lain ulkopuolella olevaa ainetta, mutta pakkaus voi sisältää myös jotain muuta. Laiton aine on laitonta, vaikka se olisi
myyty jonkun toisen aineen nimellä.

joita ei voi myydä
huumeina, joten niitä
kutsutaan:

Jos poliisi löytää hallustasi jotain epämääräistä ainetta, poliisilla on oikeus ottaa ne
pois.

tutkimuskemikaaleiksi,
kylpysuoloik si,
kasvilannoitteiksi,
yrttisuitsukkeiksi,
potpuriksi
ja vaikka miksi.

Suomessa uusia aineita tulee jatkuvasti valvonnan piiriin, joten katutietoon ei kannata luottaa siinä, mikä aine on valvottua ja mikä ei.
Briteissä ainakin yksi kymmenestä tutkitusta muuntohuumenäytteestä sisältää laittomia yhdisteitä. Aine on voinut joskus olla ”laillinen”, mutta se on myöhemmin luokiteltu laittomaksi.

Ei ihmiskäyttöön
Erittäin vaarallista

Nro 1. Tunne muuntohuumeita koskeva lainsäädäntö

Ei myydä alle 18 vuotiaille
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Nro 2. Älä luota myyjien mainoslauseisiin
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Muuntohuumepakettien sisältö ei yleensä vastaa etikettiin kuvattua sisältöä tai
paketeissa ei mainita sisältöä lainkaan. Tuoteselosteen luoma turvallisuudentunne
päihteen laillisuudesta ei ole todellinen tae mistään.

Pakettien sisällöt myös vaihtelevat usein. Vaikka tilaisit samaa tavaraa uudelleen, sisältö voi vaihdella dramaattisesti.
Moraalilla ei ole mitään tekemistä muuntohuumebisneksen kanssa. Tyylikäs, laadukkaasti tehty nätti paketti ei ole laadun tai turvallisuuden tae.
Jotkin muuntohuumeet ovat toistaiseksi laillista tavaraa, mutta ainakin joka kymmenennestä tutkitusta paketista löytyy myös laittomia ainesosia. Näitä aineita ei ole
tarkoitettu ihmiskäyttöön kuten paketeissa mainitaankin. Vastuu ostetusta aineesta
jää aina ostajalle.
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Nro 3. Ymmärrä riskit
Paketeissa oikeasti lukee ”ei ihmiskäyttöön”, koska muuntohuumeita ei ole tutkittu
eikä testattu ihmisillä. Harva suostuisi koekaniiniksi ja testaamaan tutkimuskemikaalien vaikutuksia..
Paketeissa lukee myös ”erittäin haitallista”, koska muuntohuumeet voivat tehdä ihmisen erittäin pahoinvoivaksi ja sairaaksi ja jopa tappaa. Briteissä yli 100 kuolemantapausta on voitu linkittää ennen laillisesti markkinoituun ja myytyyn Mephedroniin.
Helsingin Vinkissä toteutetussa muuntohuumekyselyssä 46 vastanneesta asiakkaasta
11 oli kokenut psykoottista oireilua. Sen lisäksi kuusi kertaa tuotiin esille monia muita
psyykeen vaikuttavia haittavaikutuksia, esimerkiksi pelkotilat, aggressiivisuus, Zombie- tila, unettomuus, johon unilääkkeet eivät tehoa sekä itsetuhoiset ajatukset. Näiden
lisäksi asiakkaat kuvasivat iho-oireilua, paiseita ja haavoja.
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Ei myydä alle 18 vuot

Osa muuntohuumeista on vaikutuksiltaan huomattavasti voimakkaampia kuin perinteiset huumeet, joten on todennäköistä, että ne ovat myös vaarallisempia. Muuntohuumeiden, alkoholin ja muiden huumaavien aineiden yhteiskäytössä riskit ovat erittäin
suuret.
iaille

Muuntohuumeiden käyttö ei ole kenellekään turvallista. Paketeissa on myös teksti ”ei
alle 18-vuotiaille”, koska muuntohuumeet ovat erityisen vaarallisia nuorille, raskaana
oleville, mielenterveysongelmaisille, sydänvaivaisille ja korkeasta verenpaineesta tai
oikeastaan mistä tahansa vakavasta terveysongelmasta kärsiville.
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Nro 4. Tiedä mitä olet tekemässä
Jos todella olet suunnittelemassa muuntohuumeiden käyttämistä, sinun tulisi tietää,
mitä olet tekemässä. Minkälaisia vaikutuksia on odotettavissa, mitkä ovat riskit, mikä
on annostus ja kuinka pitkään vaikutukset tulevat kestämään?

Patentoitu
sekoitus:

Jos tunnet jonkun, joka on joskus kokeillut, kysy neuvoa. Voit myös etsiä netistä tietoa aineiden vaikutuksista kunhan muistat, että kaikki netissä oleva tieto ei ole totta. Päihdelinkki, Wikipedia ja erowid.org ovat sivustoja, joilta voit löytää vertaiskokemuksia muuntohuumeista, mutta muistathan, että kaikki informaatio ei siis pidä
paikkaansa, vaikka sitä netissä todeksi vakuutettaisiinkin. Yhtenä esimerkkinä voi
mainita muuntohuumeiden markkinoijien nettisivut, joilla aineita ylistetään, vaikka
tiedetään, ettei kukaan ihminen ole niitä suostunut koekaniinina tutkimaan.

WTF-ruoho
-tsykedeliaakkoset
-kloriitti.

Älä koskaan käytä muuntohuumeita yksin. Jos olette kokeilemassa, tehkää hätäsuunnitelma, jos ja kun joku yleensä menee vikaan. Muuntohuumeiden kokeilu turvattomassa paikassa voi johtaa arvaamattomiin onnettomuuksiin.

Ei ihmisk äy ttöön
Erittäin vaar allista

Ei myydä
alle 18 vuotiaille

Syö enintään tuntia ennen kuin aiot kokeilla suojataksesi vatsalaukkuasi. Käy myös
vessassa ennen kokeilua. Muista turvaseksi, sillä joillain muuntohuumeilla on kiihottava vaikutus. Älä missään nimessä mene kylpyyn tai uimaan, sillä jotkut ovat nukahtaneet kylvyssä ollessaan. Ethän aja jos käytät.
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Nro 5. Älä ahnehdi ainetta kuin possu
Yleisin ja vaarallisin virhe muuntohuumeita kokeiltaessa ja käytettäessä on aineiden
vahvuuden aliarviointi ja liian suuri annostus. On hyvä pitää mielessä, että joitain
muuntohuumeita annostellaan tuhannesosa/sadasosa grammasta, kun taas toisia
otetaan 0,5G vaikutuksen saamiseksi. Puhtaan MDPV:n kerta-annos on toleranssista
riippuen noin 1-10 MILLIgramman tienoilla! Pillerin tai kapselin kohdalla älä niele koko
annosta vaan vähintään puolita se. Katso esitteen lopusta MDPV-osio.
Jos käytät muuntohuumeita pulverimuodossa, aloita pienen pienellä testiannoksella.
Pillerin tai kapselin kohdalla älä niele koko annosta vaan puolita se. Olethan siis varovainen aina ostaessasi tai käyttäessäsi muuntohuumeita. Jo vanhan liiton opiaattien
käyttäjät tiesivät ja opettivat toisilleen vanhan viisauden: ”Voit aina lisätä huumeen
määrää, mutta et ikinä saa jo otettua määrää pienemmäksi.”
Joidenkin muuntohuumeiden nousu tai vaikutuksen alkaminen voi kestää TUNTEJAKIN, kun toiset taas lyövät päälle saman tien halon lailla. Tämä on syytä pitää mielessä, sillä jos aiot käyttää seuraavan annoksen liian nopeasti, voi annoksen määrä
kasvaa kohtalokkaaksi.
Monien muuntohuumeiden vaikutus voi kestää yli 12 tuntia, ja voit tuntea niiden vaikutuksia useiden päivien ajan. Pitkien vaikutusaikojen takia on syytä miettiä tarkkaan missä ja kuinka paljon aiot käyttää.
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Nro 6. Lämpöhalvaus voi tappaa
Stimulantti- ja amfetamiini-tyyppiset muuntohuumeet voivat aiheuttaa sydänongelmia, nostaa verenpainetta ja lopulta johtaa vaaralliseen lämpöhalvaukseen.
Lämpöhalvaus voi oikeasti olla hengenvaarallinen. Muista juoda vettä riittävästi, noin
yksi tuopillinen tunnin kuluessa, pienin siemauksin, etenkin jos olet tanssimassa. Jos
tunnet oireita, juo vettä, käy vessassa valelemassa päähäsi kylmää, vähennä vaatetusta ja hakeudu ulos viilentymään. Muistathan että Alkoholin käyttö vain lisää elimistön kuivumista. Jos virtsasi on tummaa, et voi virtsata tai et hikoile enää ollenkaan,
soita tai pyydä joku soittamaan välittömästi ambulanssi paikalle.
Sydän - Jos tunnet terävää kipua rinnassasi, istu alas ja lepää rauhassa.
Jos kipu ei mene ohi, soita tai pyydä ystävääsi soittamaan ambulanssi.

Ei ihmiskäy ttöön
Ei myydä

alle 18 vuotiaille

Älä jaa kenenkään kanssa mitään käyttövälineitä. Pulverimuotoiset aineet tulisi jauhaa
todella hienoksi ennen nuuskaamista (käytä omaa nuuskauspilliä) ja nuuskaamisen
jälkeen sieraimet tulisi puhdistaa. Jos syöt tai nielet aineita, olisi hyvä käyttää ksylitolipurukumia hampaiden puhdistamiseksi. Pistämällä käytettynä aineen annostelu
on hyvin vaikeaa, varsinkaan jos et tiedä tarkalleen mitä aine on. Kokeile aineen voimakkuus ensin pienillä määrillä; polttamalla, nuuskaamalla tai syömällä. Varauduthan
myös siihen, että ei ole olemassa ilmaisia lounaita. Aina kun käytät, nousut ja lento
tarkoittavat myös laskua ja pitkää palaamista arkeen.
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Nro 7. Älä ikinä käytä yksin
Muuntohuumeiden vaikutukset vaihtelevat laajalla skaalalla. Jotkut aineista vääristävät ajantajun, ajatukset ja niin edelleen, kun toiset taas vievät saman tien psykohallusinaatioihin.
Eri aineiden vaikutuksien pituudet vaihtelevat valtavasti, esimerkkinä voi mainita
AMT-aineen, jonka vaikutukset voivat kestää päiviä.
Jos aiot käyttää mieltä laajentavia aineita, pidä huolta siitä, että käytät turvallisessa
ja rauhallisessa paikassa. Älä ikinä käytä näitä aineita itseksesi. Lisäksi on hyvä, että
paikalla on joku selvin päin, toimimassa matkanjohtajana. Jos trippi tai nousu on liian
voimakas, ystäväsi voi jopa pelastaa henkesi. Jos menet vessaan ottamaan ainetta,
muista jättää WC:n ovi lukitsematta siltä varalta että joudut vaikeuksiin.
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Jos vainot ja paniikki lyövät päälle, yritä pysyä rauhallisena. Voit tasata hengitystäsi
hengittämällä hetken PAPERIPUSSIIN. Jos olet itse selvin päin, rauhoittele ystäviäsi
kertomalla, että vaikutukset johtuvat aineista ja niiden vaikutus häviää pian.
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Nro 8. Tulitikunpään kokoinen määrä riittää
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Synteettinen kannabis on yleensä jotain tavallista kuivattua kasvin lehteä, johon on
ruiskutettu synteettistä kannabinoidia. Tulitikun pään kokoinen määrä synteettistä
kannabista on oikea ja riittävä annos. Jotkut brändit, laadut tai nimet ovat huomattavasti voimakkaampia kuin toiset, eivätkä vaikutuksiltaan muistuta oikeaa kannabista.
Synteettiset kannabikset voivat esimerkiksi nostaa sydämen sykkeen vaarallisen
korkealle tai aiheuttaa hengitysvaikeuksia, vaikeaa ihottumaa, oksentelua ja tajuttomuutta. Jos sinä tai ystäväsi koette vakavia oireita, yrittäkää pysyä rauhallisina ja
soittakaa ambulanssi paikalle.
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Jotkut brändit, laadut tai merkit ovat pelottavan voimakkaita ja aiheuttavat pahoja
trippejä sekä muita ongelmia. Useat synteettiset kannabikset on jo kielletty monissa
EU-maissa.
Synteettisten kannabisten seula- ja testausmenetelmiä ollaan parhaillaan kehittämässä.
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Nro 9. Pidä huolta kavereistasi
On järkevää sopia kavereiden kanssa etukäteen, miten toimitaan jos jokin menee vikaan. Toimithan Vainoissa- tai hätätilanteissa siten, että kukaan ei joudu pulaan. Rauhoittele kavereitasi ja pidä heistä huolta, jos he panikoivat.
Jos joku menettää tajuntansa, asettakaa hänet kylkiasentoon ja pitäkää huolta, ettei
hän tukehdu oksennukseensa. Soittakaa ambulanssi - 112 - ja jos henkilö ei enää hengitä, aloittakaa ensiapu. Käännä henkilö selinmakuulle, tarkasta että suu on tyhjä ja että
ilma pääsee liikkumaan ja aloita ensiapu: painallukset rintalastan päältä, kädet päällekkäin ja suorin käsin kropalla painaen siihen asti, kun ambulanssi saapuu paikalle.
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Ambulanssin paikalle kutsuminen pelastaa henkiä - 112. Kun soitatte ambulanssia
paikalle, yrittäkää pysyä rauhallisina ja kertokaa mistä on kysymys, jotta pelastushenkilökunta osaa varautua tilanteeseen oikein. On tärkeää kertoa, mistä aineesta
on kysymys.
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Nro 10. Pyydä apua
Muuntohuumeiden vaikutus voi olla voimakkaampi ja kestää pidempään kuin muiden
huumeiden. Muuntohuumeet ovat varmastikin yhtä vaarallisia, elleivät jopa vaarallisempia kuin ”tavalliset” huumeet.
Joidenkin muuntohuumeiden lyhytaikaisista vaikutuksista tiedetään, mutta pitkäaikaisista vaikutuksista ihmisen elimistöön ei voida todellakaan sanoa yhtään mitään.
Harva haluaa olla koekaniini.
Tiedämme, että jotkut ovat jääneet esimerkiksi MDPV-koukkuun ja vinguttaneet visansa miinukselle. Joidenkin tiedetään odottavan head shoppien avautumista hikimärkänä voidakseen jatkaa koekaniinina olemista. Muuntohuumeet koukuttavat aivan
samalla tavalla kuin ns. perinteiset aineet.
Jos ja kun huomaat muuntohuumeiden ”viihdekäytön” muuttuneen koukuksi, on aika
pyytää ja hakea apua esimerkiksi Vinkki-pisteistä tai paikallisilta A-klinikoilta.

nro 1.

Tunne ja tiedä mitä laki sanoo muuntohuumeista.
Monet muuntohuumeet ovat laittomia

nro 2.	Älä luota myyjien mainoslauseisiin.
Se mitä sinulle myydään ei yleensä
ole sitä mitä mainostetaan.
nro 3.	Ymmärrä riskit.
Muuntohuumeet ovat tasan yhtä vaarallisia
kuin tavallisetkin aineet elleivät vaarallisempia.
nro 4.

Tiedä mitä olet tekemässä.
Yritä etsiä kaikki olemassa oleva tieto aineista,
joita mahdollisesti olet päättänyt kokeilla.

nro 5.	Älä ahnehdi ainetta kuin possu.
Voit aina lisätä otettua aineen määrää,
mutta et ikinä voi vähentää jo otettua annosta.

nro 6.	Lämpöhalvaus voi tappaa.
Jos käytät stimulantteja, pidä huolta että
juot vettä riittävästi ja osaat pyytää apua,
jos homma menee metsään.
nro 7.	Älä koskaan käytä yksin.
On aina turvallisempaa olla seurassa,
jos asiat menevät vikaan.
nro 8.

Tulitikun pään kokoinen määrä riittää.
Tulitikun pään kokoinen annos synteettistä
kannabista on oikea määrä.

nro 9.

Pidä huolta kavereistasi.
Sinäkin varmasti toivoisit, että joku huolehtii sinusta,
jos asiat menevät metsään.

nro 10. Pyydä apua.
Apua on aina saatavilla, kun sitä tarvitset.
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MDPV – metyleenidioksipyrovaleroni

MDPV käyttöannokset

MDPV:tä on tutkittu hyvin vähän ja sen farmakologiasta ei tiedetä paljoakaan.
Ulkonäöltään MDPV on puhtaan valkoista tai kellertävää hienojauheista jauhetta.
MDPV:tä kutsutaan niin sanotuiksi tutkimuskemikaaliksi, jotkut niistä ovat
’laillisia’ aineita, joita ei voi myydä huumeina, joten niitä kutsutaan: tutkimuskemikaaleiksi, kylpysuoloiksi, kasvilannoitteiksi, yrttisuitsukkeiksi, potpuriksi
ja vaikka miksi. Erittäin vaarallista/ei ihmiskäyttöön/ei myydä alle 18-vuotiaille.
Tavallinen amfetamiini
vaikuttaa näin aivojesi
dopamiinin ja noradrenaliinin lisääntymiseen,
siis syö aivojesi akkua
tämän verran.

Käyttöannokset puhdasta MDPV:tä ovat 1-10 MILLIgramman välillä!
Jos ainetta käytetään amfetamiinin tavoin, niin övereiden ja totaalisen flippaamisen/
vainojen riski kasvaa. MDPV ei ole amfetamiinia.
MDPV Käyttöannokset,
joita ihmiset käyttävät ovat aivan
liian suuria.

MDPV vaikuttaa näin aivojesi dopamiinin ja noradrenaliinin lisääntymiseen,
joten laskujen kesto ja
masennus voidaan kertoa
samalla kaavalla.

Jos mietitään, että oheinen ruudukko on 1 gramma jaettuna 100
ruutuun, niin 1 käyttöannos on 1/2
puoliruutua tai maksimissaan 1
ruutu.
Siis kun amfetamiinin kohdalla puhutaan nollaykkösestä niin MDPV
käyttöannos on 1 kymmenesosa
nollaykkösestä.
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MDPV-käyttäjien kokemuksia

Tiedot saatu käyttöön TEDI projektilta. The Trans European Drug Information project (TEDI) on reiveissä ja festivaaleilla ympäri
Eurooppaa juhlijoiden omia aineita laboratorio-olosuhteissa ja pikatesteillä tutkivien palveluntarjoajien ryhmä. Heidän tarkoituksenaan on tuottaa informaatiota turvallisemmista käyttötavoista, sekä julkaista varoittavia viestejä mahdollisesti vaarallisista aineista.

”

Olen kamun kans kokeillut ko. ainetta ja luulin sen olevan pirii, mut ei ollut ja
sain tiedon noin puol timmaa ku oli tullut tempastuu ne! Ja olo oli helvett... laatta
meinas tulla ja nuppi poksahtaa! Jos oisin ottanut samanlaiset vedot ku normisti, ni
en usko et olisin kirjottamassa teille kohtalotovereille!
Mukana oli pari muuta tyyppiä, joista toisella alkoi seuraavana päivänä flippailla todella pahasti pää. Vainoja enemmän kuin koskaan olen nähnyt minkään pirin yms. aiheuttavan. Itselläni ei esiintynyt mitään vainoja, eikä juurikaan mitään laskuja, mutta
nyt kolmannella sitä paskaa ottaneella on vielä tänäänkin perjantaina selkeästi huonontunut näkökyky normaalista. Olen myös nyt jälkeenpäin kuullut, että tuosta voi
ottaa todella helpolla yliannostuksen yms.

Muuntohuumeita käytetään pommina, nuuskaamalla, polttamalla ja pistämällä. Jos aineita aikoo käyttää, pitää ymmärtää käyttötapojen erot aineen vaikutuksen suhteen. Pommina ottaminen on turvallisin tapa tunnistaa tuntemattoman aineen vaikutukset. Nuuskaamalla aineiden vaikutus voi olla jopa kolminkertainen ja pistämällä aineiden vaikutus vain kasvaa.
Tuntemattoman aineen ollessa kyseessä, määrän pitää olla todella pieni; 0.3-0.6mg (0.003-0.006 grammaa), pienempi kuin
gramman tuhannesosa. Näin sinulla on mahdollisuus välttyä yliannokselta. Aineen ottamisen jälkeen odota ainakin tunti tai
jopa seuraavaan päivään, ennen kuin käytät lisää.
Amfetamiinia tutkittaessa, näytteistä on löydetty kuoleman tapauksia aiheuttaneita 4-MA ja PMA löydöksiä.

MDMA/Exctasista löytyneet jatkeaineet:

Amfetamiinista löytyneet jatkeaineet:

Vielä loppuun: tuota paskaa en kenellekään suosittele.
Vaikka nyt olisi pakko jotain stimua ottaa, ottaa sitten vaikka sitä piriä tms.

Lähde:
Päihdelinkki
A-klinikkasäätiö
Terveysneuvontapiste Vinkki

Caffeine 54 (31.4%)
Unknown substance 21 (12.21%)
mCPP 21 (12.21%)
2CB 10 (5.81%)

Amphetamine 8 (4.65%)
Methylone 7 (4.07%)
MDA 6 (3.49%)
Others 47 (27%)

Caffeine 614 (74.33%)
4-methylamphetamine 67 (8.11%)
Paracetamol 43 (5.21%)
Others 108 (13%)

Terveys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkki
www.vinkki.info, Facebook/Helsingin Vinkki
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