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Tämä lomake on valtion tieteellisten
toimikuntien omaisuutta ja on
ehdottomasti palautettava osoitteella
Väestöpoliittinen
Bulevardi 28 00120 Helsinki 12

TERVEYTTÄ, ELINTAPOJA JA
IHMISSUHTEITA KOSKEVA TUTKIMUS
LOMAKE N :o 2

ARVOISA VASTAAJA
Kaikilla 18-54-vuotiailla suomalaisilla on ollut yhtä suuri mahdollisuus tulla vastaajaksi tähän tutkimukseen. Te olette yksi niistä noin 2500:sta henkilöstä, jotka ovat satunnaisen valinnan perusteella tulleet näytteeseen mukaan.
Tämä osa tutkimusta koskee suomalaisten suhtautumista syntyvyyden säännöstelyyn sekä perhe- ja sukupuolielämää. Tutkimusta tukevat Valtion lääketieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen toimikunta ja Lääkintöhallitus.
Pyydämme Teitä suhtautumaan myönteisesti tähän tutkimukseen
vastaamalla kirjallisesti seuraavassa lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin.
Lomakkeessa on useampien kysymysten kohdalla esitetty valmiit
vastausvaihtoehdot. Jokaisen vaihtoehtoisen vastauksen edessä on
numero. Rengastakaa numero esim (4) sen vaihtoehdon kohdalla, joka parhaiten vastaa Teidän tilannettanne tai mielipidettänne.
Vastaamistapa muunlaisiin kysymyksiin selviää lomakkeessa olevista ohjeista.
Kun olette täyttäneet lomakkeen, pyydämme Teitä ystävällisesti
sulkemaan sen oheiseen kirjekuoreen ja liimaamaan kuoren kiinni. Kuoret toimitetaan suljettuina tutkijaryhmälle.
Pyydämme Teitä ottamaan huomioon, että nimenne ei käy ilmi
vastauslomakkeesta, vaan henkilöllisyytenne pysyy täydellisesti salassa myös tutkijoilta. Haastattelija tai kukaan ulkopuolinen ei tule
näkemään vastauksianne.
Pyydämme Teitä täyttämään lomakkeen mahdollisimman huolellisesti. Vastaamalla vilpittömästi kaikkiin kysymyksiin autatte
merkittävällä tavalla tieteellistä tutkimusta alueella, josta ennestään
on vähän tietoja.
Kiittäen etukäteen avustanne
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sosiaalilääketieteen
professori
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AUNE RAITASALO
fil.kand.psykologi
Työterveyslaitos

1. On tapana puhua, että ihmiset kuuluvat erilaisiin
yhteiskuntaryhmiin tai -luokkiin. Mihin seuraavista
ryhmistä tai luokista katsotte itse kuuluvanne?
1 ylimpään tai johtavaan yhteiskuntaryhmään
2 ylempään keskiluokkaan
3 alempaan keskiluokkaan
4 työväenluokkaan
5 maanviljelijäväestöön
6 maanviljelijäväestöön pienviljelijänä
7 en osaa sanoa, mahdoton sanoa
2. Mihin seuraavista ryhmistä tai luokista katsotte
isänne tai huoltajanne kuuluvan tai kuuluneen?
1 ylimpään tai johtavaan yhteiskuntaryhmään
2 ylempään keskiluokkaan
3 alempaan keskiluokkaan
4 työväenluokkaan
5 maanviljelijäväestöön
6 maanviljelijäväestöön pienviljelijänä
7 en osaa sanoa, mahdoton sanoa
3. Kuinka suuret ovat perheenne (yksinäisiltä; teidän)
kokonaistulot kuukaudessa, kun verot on vähennetty?
1
2
3
4
5
6
7

alle 500 mk
500-749 mk
750 -999 mi
1000-1499 mk
1500- 1999 mk
2000-2999 mk
yli 3000 mk

4. Kuinka tärkeäksi katsotte uskonnon elämässänne?
1
2
3
4
5

hyvin tärkeäksi
tärkeäksi
en kovin tärkeäksi
en lainkaan tärkeäksi
en osaa sanoa

5. Kuulutteko
1
2
3
4
5

evankelis-luterilaiseen kirkkoon
evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja kuulun johonkin
herätysliikkeeseen
ortodoksiseen kirkkoon
johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan
en kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan

6. Missä määrin katsotte käyttävänne alkoholia?
1
2
3
4
5
6

en ollenkaan
en juuri lainkaan
varsin kohtuullisesti
kohtalaisesti
runsaasti
hyvin runsaasti

7. Milloin viimeksi käytitte alkoholia?(olutta tai
muita alkoholijuomia)?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

viimeksi kuluneen vuorokauden aikana
1-2 vrk sitten
3-4 vrk sitten
5-7 vrk sitten
1-2 viikkoa sitten
3-4 viikkoa sitten
1-3 kk sitten
4-12 kk sitten
1-2 vuotta sitten
3-10 vuotta sitten
yli kymmenen vuotta sitten
en ole käyttänyt koskaan

Nyt seuraa joukko väitteitä tai kysymyksiä, joiden suhteen
ihmisillä on erilaisia mielipiteitä. Pyydämme Teitä
ilmaisemaan oman kantanne rengastakaa sen
vastausvaihtoehdon numeron, joka parhaiten vastaa juuri
Teidän henkilökohtaista mielipidettänne.
8. On hyvä, että yhteiskunnassa on uudistushenkisiä
ryhmiä, jotka puolustelevat vapaampia moraalisia
virtauksia
1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä
9.
1
2
3
4
5

Sukupuoliyhteys ilman rakkautta on väärin
ehdottomasti samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
vaikea sanoa
hiukan eri mieltä
ehdottomasti eri mieltä

10. Suomen kansa elää moraalisen rappion aikaa
1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa
mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä
11. Naisilla on täysi oikeus tehdä aloitteita halutessaan
seksuaaliseen kanssakäymiseen miesten kanssa
1
2
3
4
5

ehdottomasti samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
vaikea sanoa
hiukan eri mieltä
ehdottomasti eri mieltä

12. Homoseksuaalinen käyttäytyminen, aikuisten kesken
on ihmisten yksityisasia, johon viranomaisten ja
lainsäädännön ei tulisi mitenkään puuttua
1
2
3
4
5

ehdottomasti eri mieltä
hiukan eri mieltä
vaikea sanoa
jokseenkin .samaa mieltä
ehdottomasti samaa mieltä

13.Minulla on jokseenkin selvät elämänohjeet, joihin
voin luottaa
1 ehdottomasti eri mieltä
2 hiukan eri mieltä
3 vaikea sanoa
4 jokseenkin samaa mieltä
5 ehdottomasti samaa mieltä
14. Mies on luonnostaan moniavioinen, mutta nainen
yksiavioinen
1
2
3
4
5

ehdottomasti eri mieltä
hiukan eri mieltä
vaikea sanoa
jokseenkin samaa mieltä
ehdottomasti samaa mieltä

15. Täysin tilapäinenkin sukupuolisuhde
saattaa olla onnellinen ja molempia osapuolia
tyydyttävä
1 ehdottomasti eri mieltä
2 hiukan eri mieltä
3 vaikea sanoa
4 jokseenkin samaa mieltä
5 ehdottomasti samaa mieltä

16. Aviomiehen tilapäinen syrjähyppy täytyy voida hyväksyä
1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä
17. Naisten työssäkäyntiä täytyy suosia, koska se lisää
naisten taloudellista riippumattomuutta?
1 ehdottomasti eri mieltä
2 hiukan eri mieltä
3 vaikea sanoa
4 jokseenkin samaa mieltä
5 ehdottomasti samaa mieltä
18. Ei kannata synnyttää lapsia maailmaan, kun tulevaisuus on niin epävarma
1 ehdottomasti eri mieltä
2 hiukan eri mieltä
3 vaikea sanoa
4 jokseenkin samaa mieltä
5 ehdottomasti samaa mieltä
19. Aviovaimon tilapäinen syrjähyppy täytyy voida hyväksyä
1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä
20 16 vuotta täyttäneiden olisi saatava ostaa pornografisia
julkaisuja vapaasti määrätyistä myymälöistä
1 ehdottomasti eri
mieltä
2 hiukan eri mieltä
3 vaikea sanoa
4 jokseenkin samaa
mieltä
5 ehdottomasti samaa
mieltä
21 Koulussa täytyy nuorille selostaa ehkäisykeinojen
käyttöä
1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä
22- Milloin on mielestänne sopivaa, että nuoret ovat
keskenään sukupuoliyhteydessä?
1 kun he tapaavat ensimmäistä kertaa
2 kun he ovat tavanneet muutaman kerran
3 kun he seurustelevat vakituisesti
4 kun he seurustelevat avioliittotarkoituksella
5 kun he ovat kihloissa
6 ainoastaan naimisissa
7 en osaa sanoa
Nykyään keskustellaan paljon siitä, milloin raskauden keskeyttäminen eli abortti pitäisi sallia. Jos joku tuttavistanne
haluaisi abortin, pitäisikö se mielestänne myöntää seuraavissa
tapauksissa?
23. Jos raskaus aiheuttaisi naisen terveydelle vakavan
vaaran?
1 pitäisi myöntää
2 ei pitäisi myöntää
3 vaikea sanoa
24. Jos äiti on naimaton?
1 pitäisi myöntää
2 ei pitäisi myöntää
3 vaikea sanoa
25 Jos perheen asunto-olot ovat huonot?
1 pitäisi myöntää
2 ei pitäisi myöntää
3 vaikea sanoa

26. Jos vanhemmat eivät haluaisi perheeseen uutta lasta?
1 pitäisi myöntää
2 ei pitäisi myöntää
3 vaikea sanoa
27. Jos lapsi todennäköisesti on epänormaali tai sairas?
1 pitäisi myöntää
2 ei pitäisi myöntää
3 vaikea sanoa
MILLAINEN MINÄ OLEN
Jokaisella ihmisellä on määrätty kuva itsestään. Teidän tehtävänänne on nyt kuvata millaisena itseänne pidätte. Seuraavilla sivuilla on sanoja, joiden avulla saatte kuvata itseänne. Sanat ovat vastakohtaisia ja edustavat ääripäitä jostain
piirteestä tai ominaisuudesta.
Sanojen välissä on viisi viivaa. Merkitkää rasti sanojen välisille
viivoille lähemmäksi sitä sanaa jonka katsotte paremmin
kuvaavan juuri teitä.
Esimerkkejä:
hilpeä ------ ------ ------ ------ x surullinen
Tällä tavoin osoitatte olevanne surullinen
vaalea ----- ----- ------ ------ x tumma
Tällä tavoin osoitatte olevanne enemmän
vaalea kuin tumma
Vastatkaa avoimesti millaisena todella pidätte itseänne, ei sen
mukaan millaisena arvelette muiden Teitä pitävän tai millainen
kenties haluaisitte olla.
Työskennelkää nopeasti älkääkä takertuko liikaa yksityiskohtiin . Käyttäkää rohkeasti ääripäitäkin ja merkitkää rasti keskiviivalle vain siinä tapauksessa, että molemmat ominaisuudet
todella tuntuvat kuvaavan Teitä yhtä hyvin tai huonosti.
a. Millainen minä olen?
innostuva, kiihkeä
-- -- -- -- -- tasainen,maltillinen
tavallinen, niin kuin
muutkin
-- -- -- -- -- omaperäinen
erikoinen
haluaa vaihtelua,
-- -- -- -- -- haluaa tasaista, turvaljännitystä
llista elämää
menettää helposti
-- -- -- -- -- säilyttää malttinsa
malttinsa
vaikeissakin
tilanteissa
rohkea, aloitekykyi- -- -- -- -- -- arka, pelokas toisen
nen toisen sukupuosukupuolen
seurassa
seurassa
haluaa puuhata mosyventyy yhteen teh
nenlaisissa tehtävissä_ -- -- -- -- -- tävään
perusteellisesti
seuraa rakastava _ -- -- -- -- -- yksin viihtyvä
ystävällinen, avulias -- -- -- -- -- huolehtii ennen
kaikkea
omista asioistaan
tottelee mielellään
muita
-- -- -- -- -- johtaa mielellään
muita

jännittää asioita, on
epävarma tulevaisuudesta
sukupuolisesti
puoleensa vetävä
vähäeleinen
ei ole kiinnostunut
toisten huolehtimisesta-

rohkea, ei sure
etukä-

-- -- -- -- -- teen asioita
sukupuolisesti
-- -- -- -- -- vähemmän puoleensa vetävä
-- -- -- -- -- vilkas
-- -- -- -- -- haluaa uhrata
aikansa
toisten hyväksi

taipuvainen
-- -- -- -- -ei taipuvainen
mustasukkaisuuteen
mustasukkaisuuteen
älykäs
-- -- -- -- -- vähemmän älykäs
vihastuessa hyökvihastuessa itsensä
käävä, ulospäinpur-- -- -- -- -- hillitsevä, pitää
kautuva
vihan
sisällään
voimakastahtoinen -- -- -- -- -- heikkotahtoinen
herkkähermoinen -- -- -- -- -- lujahermoinen
opillista lahjak-- -- -- -- -- käytännön
kuutta, lukupäätä
lahjakkuutta
lapsirakas
-- -- -- -- -- vähemmän
lapsirakas
b. Millainen ihminen isänne on tai oli?
Jos ette ole kasvanut isänne kanssa tai jos olette tuntenut hänet
hyvin huonosti, merkitkää rasti tähän ___
ja siirtykää
seuraavaan kysymykseen.
lempeä
-- -- -- -- -- ankara
hallitseva
-- -- -- -- -- alistuva
minulle ihmisenä -- -- -- -- -- minulle ihmisenä
tärkeä
vähämerkityksinen
täysin raitis
-- -- -- -- -- käytti runsaasti
alkoholia
c. Millainen ihminen äitinne on tai oli?
Jos ette ole kasavanut äitinne kanssa tai jos olette tuntenut
hänet hyvin huonosti merkitkää rasti tähän __ ja siirtykää seuraavaan kysymykseen.
lempeä
-- -- -- -- -- ankara
varakas
-- -- -- -- -- alistuva
minulle ihmisenä -- -- -- -- -- minulle ihmisenä
tärkeä
vähämerkityksinen
d. Millainen oli lapsuudenkotinne?
riitaisa
-- -- -- -- -varakas
-- -- -- -- -tunnevaltainen
-- -- -- -- -onneton
-- -- -- -- -uskonnollinen
-- -- -- -- --sukupuoliasioita -- -- -- -- -salaileva

f. Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin tekemällä rasti joko
kyllä tai en sanan edessä olevaan ruutuun
Tunnetteko itsenne joskus onnelliseksi, joskus ma- □ kyllä
sentuneeksi ilman selvää syytä ?
□ en
Pidättekö enemmän toimimisesta kuin toiminnan □ kyllä
suunnittelusta?
□ en
Vaihtelevatko mielialanne usein onpa siihen selvästi□ kyllä
havaittavaa syytä tai ei
□ ei
Oletteko onnellinen kun joudutte mukaan tehtävään,□ kyllä
joka vaatii nopeaa toimintaa
□ en
Onko Teillä taipumus tulla alakuloiseksi?

□ kyllä
□ ei

Harhailevatko ajatuksenne usein yrittäessänne kes- □ kyllä
kittyä johonkin?
□ ei
sopuisa
varaton
tunteita peittelevä
onnellinen
ei-uskonnollinen
sukupuoliasioiden
suhteen
avomielinen

Naimisissa oleville:
e. Millainen ihminen puolisonne on ?
hallitseva
tunteellinen

haluaa vaihtelua -- -- -- -- -- haluaa tasaista elämää
sukupuolisesti her--- -- -- -- -- sukupuolisesti
kästi kiihottuva
hitaasti kiihottuva
vastuuntuntoinen -- -- -- -- -- vailla vastuuntuntoa,
vähemmän
vastuuntuntoinen
umpimielinen
-- -- -- -- -- avomielinen
lapsirakas
-- -- -- -- -- vähemmän lapsirakas
taipuvainen musta- -- -- -- -- -- ei taipuvainen mustasukkaisuuteen
sukkaisuuteen
täysin raitis
-- -- -- -- -- käyttää runsaasti
alkoholia
helläluontoinen
-- -- -- -- -- kovaluontoinen
sukupuolisesti puo--- -- -- -- -- sukupuolisesti vähemleensa vetävä
-- -- -- -- -- män puoleensa vetävä

-- -- -- -- -- alistuva
-- -- -- -- -- järkeen luottava

Otatteko tavallisesti aloitteen käsiinne yrittäessänne□ kyllä
saada uusia ystäviä?
□ en
Onko Teillä taipumus toimia nopeasti ja varmasti ?□ kyllä
□ ei
Vaivutteko usein omiin ajatuksiinne vaikka Teidän
oletetaan osallistuvan keskusteluun?
□ kyllä
□ en
Pidättekö itseänne vilkkaana ihmisenä ?

□ kyllä
□ ei

Tunnetteko joskus olevanne täynnä tarmoa ja joskus□ kyllä
taas hyvin saamaton?
□ en
Onko Teille tärkeää solmia monia ihmissuhteita? □ kyllä
□ ei
E □
N □

Seuraavat kysymykset on tarkoitettu naisille. Miehet siirtyvät kysymykseen 41 sivulla 8.
28. Oletteko milloinkaan ollut raskaana?
1
kyllä
2
en - siirtykää kysymykseen 4029.Seuraavaksi pyydämme Teiltä tietoja raskauksistanne.
Merkitkää allaolevaan ruudukkoon kyseiset tiedot jokaisesta raskaudestanne, myös sellaisista, jotka ovat päättyneet keskenmenoon tai aborttiin (raskauden keskeytykseen). Muistakaa, että kaikki tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia.

ENSIMMÄINEN
RASKAUS

TOINEN
RASKAUS

ALKOIKO RASKAUS

PÄÄTTYIKÖ RASKAUS MILLOIN RASKAUS JOS RASKAUS PÄÄTTYI
ELÄVÄN LAPSEN
PÄÄTTYI
SYNTYMÄÄN

1 pitemmän odotuksen
jälkeen
2 suunnilleen silloin
kun toivottiin
3 ennen kuin oli aiottu
4 kun ei aiottu hankkia
lasta silloin eikä
myöhemminkään

1 elävän lapsen syntymään
2 kuolleen lapsen syntymään
3 itsestään alkaneeseen
keskenmenoon
4 aborttiin

1 pitemmän odotuksen
jälkeen
2 suunnilleen silloin
kun toivottiin
3 ennen kuin oli aiottu
4 kun ei aiottu hankkia
lasta silloin eikä
myöhemminkään

1 elävän lapsen syntymään
2 kuolleen lapsen syntymään
3 itsestään alkaneeseen
keskenmenoon
4 aborttiin

1 pitemmän odotuksen
jälkeen
2 suunnilleen silloin
kun toivottiin
3 ennen kuin oli aiottu
4 kun ei aiottu hankkia
lasta silloin eikä
myöhemminkään

l elävän lapsen syntymään
2 kuolleen lapsen syntymään
3 itsestään alkaneeseen
keskenmenoon
4 aborttiin

__
KOLMAS
RASKAUS

Oliko lapsi
1 poika
2 tyttö
x kaksoset
___________________
kuukausi
vuosi

Oliko lapsi
1 poika
2 tyttö
x kaksoset
Onko lapsi
1 elossa
2 kuollut
kuukausi

l pitemmän odotuksen
jälkeen
2 suunnilleen silloin
kun toivottiin
3 ennen kuin oli aiottu
4 kun ei aiottu hankkia
lasta silloin eikä
myöhemminkään

1 elävän lapsen syntymään
2 kuolleen lapsen syntymään
3 itsestään alkaneeseen
keskenmenoon
4 aborttiin

1 pitemmän
odotuksen jälk e e n
2 suunnilleen silloin
kun t o i v o t t i i n
3 e n n en kuin oli
aiottu
4 ei aiottu hankkia
silloin eikä
myöhemminkään

1 elävän lapsen syntymään
2 kuolleen lapsen syntymään
3 itsestään alkaneeseen
keskenmenoon
4 aborttiin

1 pitemmän
odotuksen jälk e e n
2 suunnilleen silloin
kun t o i v o t t i i n
3 e n n en kuin oli
aiottu
4 ei aiottu hankkia
silloin eikä
myöhemminkään
1 pitemmän odotuksen
jälkeen
2 suunnilleen
silloin
kun toivottiin
3 e n n e n k u i n oli
aiottu
4 kun ei aiottu
hankkia silloin
eikä
myöhemminkään

1 elävän lapsen syntymään
2 kuolleen lapsen syntymään
3 itsestään alkaneeseen
keskenmenoon
4 aborttiin

SEITSEMÄS
RASKAUS

------iässä

vuosi
Oliko lapsi
1 poika
2 tyttö
x kaksoset
Onko lapsi
1 elossa
2 kuollut

------iässä

vuosi
Oliko lapsi
1 poika
2 tyttö
x kaksoset
Onko lapsi
1 elossa
2 kuollut -------iässä

kuukausi
KUUDES
RASKAUS

vuosi

Onko lapsi
1 elossa
2 kuollut

kuukausi
VIIDES
RASKAUS

------ iässä

Oliko lapsi
1 poika
2 tyttö
x kaksoset

kuukausi
NELJÄS
RASKAUS

Onko lapsi
I elossa
2 kuollut
----- iässä

vuosi
Oliko lapsi
1 poika
2 tyttö
x kaksoset

___________________
kuukausi
vuosi

1 elävän lapsen syntymään
2 kuolleen lapsen syntymään .
3 itsestään alkaneeseen
keskenmenoon
4 aborttiin

Onko lapsi
1 elossa
2 kuollut ------iässä
Oliko lapsi
1 poika
2 tyttö
x kaksoset
Onko lapsi
1 elossa
2 kuollut -------iässä

-----------------------kuukausi
vuosi

KAHDEKSAS
RASKAUS

1 pitemmän odotuksen
jälkeen
2 suunnilleen silloin
kun toivottiin
3 ennen kuin oli aiottu
4 kun ei aiottu hankkia
lasta silloin eikä
myöhemminkään

Oliko lapsi
1 poika
2 tyttö
x kaksoset

1 elävän lapsen
syntymään
2 kuolleen lapsen
syntymään
3 itsestään alkaneeseen
keskenmenoon
4 aborttiin

____________________
kuukausi
vuosi

Onko lapsi
1 elossa
2kuollut __ iässä

Oliko lapsi
1 pitemmän odotuksen
1 elävän lapsen
1 poika
jälkeen
syntymään
2 suunnilleen silloin
2 kuolleen lapsen
2 tyttö
kun toivottiin
syntymään
x kaksoset
3 itsestään alkaneeseen
3 ennen kuin oli aiottu
Onko lapsi
keskenmenoon
4 kun ei aiottu hankkia
4 aborttiin
elossa
____________________
lasta silloin eikä
2kuollut
___ iässä
kuukausi
vuosi
myöhemminkään
Oliko lapsi
1 elävän lapsen
KYMMENES 1 pitemmän odotuksen
1 poika
jälkeen
syntymään
RASKAUS
2 suunnilleen silloin
2 kuolleen lapsen
2 tyttö
kun toivottiin
syntymään
x kaksoset
3 itsestään alkaneeseen
3 ennen kuin oli aiottu
Onko lapsi
keskenmenoon
4 kun ei aiottu hankkia
1 elossa
4 aborttiin
____________________
lasta silloin eikä
2kuollut ___ iässä
kuukausi
vuosi
myöhemminkään
Jos raskauksia on ollut enemmän kuin kymmenen, merkitään alla olevaan ruudukkoon tiedot viimeisestä raskaudesta.
YHDEKSÄS
RASKAUS

VIIMEINEN
RASKAUS

1 pitemmän odotuksen
jälkeen
2 suunnilleen silloin
kun toivottiin
3 ennen kuin oli aiottu
4 kun ei aiottu hankkia
lasta silloin eikä
myöhemminkään

30. Teillä on siis ollut yhteensä (kirjoita viivoille
lukumäärät)
____ elävänä syntynyttä lasta
____ kuolleena syntynyttä lasta
____ keskenmenoa
____ sairaalassa tehtyä aborttia
____ muualla tehtyä aborttia
31. Elossa olevia omia lapsia
Teillä on siis _________
josta poikia
_________
ja tyttöjä
_________
32. Onko Teillä muita kuin omia lapsia esimerkiksi
ottolapsia tai lapsia puolisonne aikaisemmasta
avioliitosta?
1 ei
2 kyllä, _____ poikaa, ______ tyttöä
33. Muistanette vielä hyvin, millainen kokemus
ensimmäinen synnytyksenne oli. Oliko se
1 hyvin tai sietämättömän kivulias
2 kivulias
3 ei kovin kivulias
4 melko kivuton
5 täysin kivuton
6 en muista, en osaa sanoa
7 mahdoton vastata: keisarinleikkaus tms.
8 en ole synnyttänyt
34. Olitteko ennen ensimmäistä synnytystänne saanut
neuvolassa tai kätilöltä synnytysvalmennusta, eli tietoja
synnytyksen kulusta ja harjoitusta siinä miten pitäisi
menetellä synnytyksen eri vaiheissa?
1

en, mutta olisin halunnut

Oliko lapsi
1 poika
2 tyttö
x kaksoset

1 elävän lapsen
syntymään
2 kuolleen lapsen
syntymään
3 itsestään alkaneeseen
keskenmenoon
4 aborttiin

____________________
kuukausi
vuosi

2
3
4
5
0

Onko lapsi
1 elossa
2kuollut ___ iässä

en, enkä olisi halunnutkaan
kyllä, mutta liian vähän
kyllä, riittävästi
kyllä, liikaakin
en ole synnyttänyt

35. Oletteko tällä hetkellä raskaana?
1 en
2 en osaa sanoa
3 kyllä
Seuraavat kaksi kysymystä on tarkoitettu niille naisille, jotka
ovat tai ovat joskus olleet naimisissa. Muut siirtyvät
kysymykseen 38.
36. Olitteko raskaana avioliittoa solmittaessa?
1 kyllä
2 en--siirtykää kohtaan 38
37.Oliko raskaus pääasiallisena syynä avioliiton
solmimiselle?
1 ei
2 en osaa sanoa
3 kyllä
Seuraava kysymys on tarkoitettu niille naisille, joilla on joskus
elämässään ollut yksi tai useampi abortti tai jotka ovat
halunneet aborttia. Muut siirtyvät kysymykseen 40.
38. Oletteko joskus hakenut lääkäriltä aborttia
(raskaudenkeskeytystä) sitä saamatta?
1 en
2 kyllä, kerran
3 kyllä, kaksi kertaa tai
useammin
39. Mikä on ollut omasta mielestänne tärkein syy
siihen, ettette halunnut raskauden jatkuvan? (Jos
abortteja on ollut useampia, tai jos useat syyt ovat
olleet ratkaisevia, rengastakaa tärkeimmät syyt)
1

taloudelliset vaikeudet

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

asuntovaikeudet
lastenhoitovaikeudet (uuden tai edellisten lasten)
raskauden alkaminen liian pian edellisen synnytyksen
jälkeen
yksinäisen äidin vaikeudet
avioliitto-ongelmat
miehen alkoholin käyttö
miehen painostus
omaisten tai sukulaisten painostus
opiskelun keskeytyminen
ansiotyö uhattuna
ruumiillinen sairaus, mikä? _______________
henkinen paine, uupumus, masennus tai hermostuneisuus
muu syy, mikä?
_______________________

Kaikille alle 50-vuotiaille naisille:
40. Olettakaamme, että huomaisitte juuri nyt olevanne
raskaana. Haluaisitteko saada raskautenne keskeytetyksi?
1 varmasti en haluaisi
2 luultavasti en haluaisi
3 en osaa sanoa
4 luultavasti haluaisin
5 varmasti haluaisin
Kaikille naimisissa oleville. Muut siirtyvät kysymykseen
45.
41. Pidättekö nykyistä avioliittoanne
1 hyvin onnellisena
2 melko onnellisena
3 en onnellisena enkä onnettomana
4 melko onnettomana
5 hyvin onnettomana
42. Saatteko puolisoltanne ymmärtämystä
1 usein
2 joskus
3 en juuri koskaan
43. Onko sukupuoliasioista keskusteleminen puolisonne
kanssa
1 hyvin vaikeaa tai mahdotonta
2 melko vaikeaa tai vaivautunutta
3 ei kovin vaikeaa,. kunhan alkuun pääsee
4 ei lainkaan vaikeaa, avointa ja helppoa
44. Kuinka tärkeäksi katsotte sukupuolielämän
merkityksen avioliiton onnellisuudelle?
1 hyvin tärkeäksi
2 tärkeäksi
3 en kovin tärkeäksi
4 en lainkaan tärkeäksi
5 en osaa sanoa
Kaikille:
45 Seuraavaksi esitämme muutaman väitteen, joista osa on
oikeita, osa taas virheellisiä. Tehtävänänne on vastata,
onko väite mielestänne oikea vai väärä.
Kuppa on yleisin sukupuolitauti Suomessa
1 oikein
2 väärin
3 en osaa sanoa
46. Nainen ei voi tulla raskaaksi ensimmäisessä sukupuoliyhteydessään
1 oikein
2 väärin
3 en osaa sanoa
47. Jos nainen säikähtää kesken sukupuoliyhdynnän, voi
miehen siitin juuttua kiinni niin että vain lääkäri voi
sen irrottaa
1 oikein
2 väärin
3 en osaa sanoa
48. Itsetyydytyksestä ei ole terveydellistä haittaa
1 oikein
2 väärin
3 en osaa sanoa

49 Missä kuukautiskierron vaiheessa nainen tulee
herkimmin raskaaksi?
1 kuukautisten aikana
2 juuri ennen kuukautisia
3 heti kuukautisten jälkeen
4 kuukautiskierron puolivälissä
5 ei eroa eri ajankohtien välillä
6 en osaa sanoa
50.Sterilisaatiolla tarkoitetaan leikkausta, jossa poistetaan
1 kyky saada lapsia
2 sukupuolinen halu ja kyky
3 molemmat edellä mainitut
4 en osaa sanoa
51.Kuinka usein pesette sukupuolielimenne {alapesu}?
1 kerran kuukaudessa tai harvemmin
2 muutaman kerran kuukaudessa
3 kerran viikossa
4 2—3 kertaa viikossa
5 4—6 kertaa viikossa
6 kerran päivässä
7 useammin kuin kerran päivässä
52. Minkä ikäisenä saitte ensimmäisen kerran tietää, että
raskaus voidaan estää ehkäisykeinoja käyttämällä?
(suunnilleen) ___________vuotiaana
Kaikille miehille:
53.Minkä ikäisenä Teillä oli ensimmäisen kerran
siemenvuoto?
(suunnilleen) _________ vuoden iässä
____ rasti tähän, jos Teillä ei koskaan ole
ollut siemenvuotoa
Kaikille:
54. Saitteko lapsuudenkodissanne tietoja
sukupuolielämään liittyvistä asioista?
1 kyllä, liikaakin
2 kyllä, riittävästi
3 kyllä, mutta liian vähän
4 en, mutta olisin halunnut
5 en, enkä olisi halunnutkaan
55. Oletteko saanut sukupuolivalistusta koulussa?
1 kyllä, liikaakin
2 kyllä, riittävästi
3 kyllä, mutta liian vähän
4 en, mutta olisin halunnut
5 en, enkä olisi halunnutkaan
56 Sanoisitteko, että rakastutte helposti?
1 kyllä
2 en
3 en osaa sanoa
57. Kuinka moneen henkilöön sanoisitte todella
rakastuneenne elämänne aikana?
__________henkilöön
58. Oletteko milloinkaan kokenut syvää pettymystä
rakkaudessa?
1 en
2 kyllä, kerran
3 kyllä, useampiakin

59. Onko tällä hetkellä olemassa mies tai nainen,
jota todella rakastatte?
1 kyllä
3 ei
2 en osaa sanoa
60. Onko olemassa joku mies tai nainen, joka todella
rakastaa Teitä?

1 kyllä
3 ei
2 en osaa sanoa

Kaikille
61. Minkä ikäinen olitte kokiessanne elämänne
ensimmäisen suudelman?
______ vuoden ikäinen (ellette muista tarkkaan, ilmoittakaa
arvio)
_____ en ole koskaan suudellut (rasti viivalle)
62. Minkä ikäinen olitte, kun ensimmäisen kerran
seurustelitte vakituisesti?
______ vuoden ikäinen (ellette muista (tarkkaan, ilmoittakaa
arvio)
_____ en ole koskaan seurustellut vakituisesti (rasti viivalle)
63. Oletteko ollut sukupuoliyhteydessä?
1 kyllä
2 en ---siirtykää kysymykseen 102
64. Minkä ikäisenä olitte sukupuoliyhteydessä ensimmäisen
kerran?
________ikäisenä
65. Minkä ikäinen kumppaninne oli silloin?
______ vuoden ikäinen (ellette tiedä tarkkaan, ilmoittakaa arvio)
66. Tapahtuiko ensimmäinen yhdyntänne
1 tilapäisen kumppanin kanssa
2 ystävän tai hyvän tuttavan kanssa
3 seurustelukumppanin kanssa
4 kihloissa
5 naimisissa
67. Menittekö myöhemmin naimisiin ensimmäisen
sukupuolikumppaninne kanssa?
1 en
2 kyllä
3 olimme jo naimisissa
68. Missä ensimmäinen yhdyntänne tapahtui?
01 minun vanhempieni kodissa
02 hänen vanhempiensa kodissa
03 minun omassa asunnossani
04 hänen omassa asunnossaan
05 yhteisessä asunnossamme
06 toverin luona
07 hotellissa
07 teltassa
09 laivalla
10 kesämökillä tai huvilassa
11 autossa
12 ladossa
13 ulkona, missä? _________
14 muualla, missä? _________
69. Halusitteko itse ryhtyä yhdyntään silloin?
1 halusin kovasti
2 halusin jossain määrin
3 olin vastahakoinen, mutta suostuin taivutteluun
4 en olisi halunnut, toiset painostivat minua
5 en olisi halunnut, hän painosti minua
6 en olisi halunnut, hän pakotti minut voimakeinoilla
uhaten
7 en olisi halunnut, hän makasi minut väkisin
70. Käytettiinkö ensimmäisessä yhdynnässänne mitään
ehkäisymenetelmää raskauden estämiseksi?
0 ei käytetty mitään
1 keskeytettyä yhdyntää (miehen varovaisuus)
2 kondomia (varmuuskumia)
3 käytettiin muuta menetelmää, mitä?________________
71. Millainen kokemus ensimmäinen yhdyntänne oli Teille?
(Täytetään samalla tavoin kuin edellä ollut kysymyssarja
”Millainen minä olen”
miellyttävä --- --- --- --- --- epämiellyttävä

kivulias

--- --- --- --- --- kivuton

72. Olitteko nauttinut alkoholia ennen ensimmäistä
yhdyntäänne?
1 en lainkaan
2 kyllä, hiukan
3 kyllä, kohtalaisesti
4 kyllä runsaasti
73. Kaduitteko ensimmäistä yhdyntäänne jälkeenpäin?
1 en lainkaan
2 kaduin hiukan
3 kaduin melkoisesti
4 kaduin suuresti
74. Jos voisitte aivan omin päin ratkaista, olisitteko sukupuoliyhteydessä mieluimmin
1 en lainkaan
2 kerran kuukaudessa tai harvemmin
3 pari kolme kertaa kuukaudessa
4 kerran viikossa
5 pari kertaa viikossa
6 3-4 kertaa viikossa
7 5-6 kertaa viikossa
8 joka päivä tai useammin
75. Ovatko kokemanne sukupuoliyhteydet enimmäkseen olleet
1 hyvin miellyttäviä
2 melko miellyttäviä
3 ei miellyttäviä eikä epämiellyttäviä
4 melko epämiellyttäviä
5 hyvin epämiellyttäviä
6 vaikea arvioida
76 Kuinka usein olette ollut sukupuoliyhteydessä viimeksi
kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana?
1 en lainkaan
2 kerran kuukaudessa
3 pari kolme kertaa kuukaudessa
4 kerran viikossa
5 pari kolme kertaa viikossa
6 3-4 kertaa viikossa
7 5-6 kertaa viikossa
8 joka päivä tai useammin
77. Milloin viimeksi olitte sukupuoliyhteydessä?
01 viimeksi kuluneen vuorokauden aikana
02 1-2 vrk sitten
03 3-4 vrk sitten
04 5-7 vrk sitten
05 l-2 viikkoa sitten
06 3-4 viikkoa sitten
07 1-3 kk sitten
08 4-12 kk sitten
09 1-2 vuotta sitten
10 3-10 vuotta sitten
11 yli 10 vuotta sitten
78. Mitä ehkäisymenetelmiä Te tai kumppaninne olette käyttäneet? Rengastakaa kaikki ne menetelmät, joista teillä on
kokemusta.
00 ei ole koskaan käytetty mitään siirtykää kysymykseen 84
11 keskeytetty yhdyntä (»miehen varovaisuus»)
22 kondomi (varmuuskumi)
33 »varmat päivät», rytmimenetelmä
44 ehkäisypillerit
55 pessaari (emättimeen vietävä kumimalja)
66 ehkäisyvaahto tai -voide tms.
77 kierukka (kohdunsisäinen laite)
88 emätinhuuhtelu
99 muu menetelmä, mikä? _____________
79. Mitä ehkäisymenetelmää olette kumppaninne kanssa
käyttänyt viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk) aikana
(Rengastakaa kaikki käytetyt menetelmät.)
11 keskeytetty yhdyntä (»miehen varovaisuus»)
22 kondomi (varmuuskumi)
33 »varmat päivät», rytmimenetelmä
44 ehkäisypillerit
55 pessaari
66 ehkäisyvaahto tai -voide
77 kierukka
88 emätinhuuhtelu
99 muu menetelmä, mikä?__________________

01 ei mitään, koska haluamme lasta
02 ei mitään, koska mielestämme on väärin käyttää
ehkäisykeinoja
03 ei mitään, koska emme pidä ehkäisykeinojen
käyttämisestä
04 ei mitään, koska emme voi saada lasta
05 en ole ollut sukupuoliyhteydessä viimeksi kuluneen
kuukauden aikana siirtykää kysymykseen 84
80.Onko ehkäisyä käytetty viimeksi kuluneen kuukauden
aikana (30t vrk) säännöllisesti vai onko
välillä jätetty käyttämättä?
1 ehdottoman säännöllisesti
2 kerran jäänyt käyttämättä
3 pari kertaa jäänyt käyttämättä
4 muutaman kerran jäänyt käyttämättä
5 useita kertoja jäänyt käyttämättä
81. Onko mielestänne joku alla mainituista
ehkäisymenetelmistä kokemuksenne mukaan hankala
tai epämiellyttävä käyttää?(Rengastakaa kaikki
mielestänne epämukavat menetelmät)
11 keskeytetty yhdyntä (»miehen varovaisuus»)
22 kondomi (varmuuskumi)
33 ”varmat päivät”, rytmimenetelmä
44 ehkäisypillerit
55 pessaari
66 ehkäisyvaahto tai -voide
77 kierukka
88 emätinhuuhtelu
82. Onko joku seuraavista seikoista joskus aiheuttanut
Teille vaikeuksia raskauden ehkäisyssä? (Rengastakaa
kaikki .ne seikat , joissa on ollut vaikeuksia)
1 ehkäisyvälineiden kalleus
2 lääkärissä käyminen ehkäisyn takia
3 ehkäisyvälineiden ostaminen kiusallista
4 pelko ehkäisymenetelmän terveydellisistä haitoista
5 erimielisyys ehkäisyasioista kumppanin kanssa
6 jokin muu vaikeus, mikä? ________________
83.Onko joku mainituista ehkäisymenetelmistä joskus
pettänyt säännöllisestä käytöstä huolimatta, niin että
seurauksena on ollut ei toivottu raskaus?
1 ei
2 kyllä, mikä tai mitkä? ___________________
84. Kenen kanssa viimeinen yhdyntänne tapahtui?
1 aviopuolison kanssa
2 kihlakumppanin kanssa
3 vakituisen seurustelukumppanin kanssa
4 ystävän tai tuttavan kanssa
5 tilapäisen kumppanin kanssa
85. Olitteko nauttinut alkoholia ennen viimeistä
yhdyntäänne?
1 en lainkaan
2 kyllä, hiukan
3 kyllä, kohtalaisesti
4 kyllä, runsaasti
86. Kumpi teki aloitteen viimeiseen yhdyntäänne?
1 minä enemmän
2 toinen enemmän
3 molemmat yhtä paljon
87. Millainen kokemus viimeinen yhdyntänne oli?
1 hyvin miellyttävä
2 melko miellyttävä
3 ei miellyttävä eikä epämiellyttävä
4 melko epämiellyttävä
5 hyvin epämiellyttävä
88. Liittyykö yhdyntöihinne yleensä suudelmia, hyväilyjä
tai esileikkejä?
1 kyllä, mutta haluaisin sellaista enemmän
2 kyllä, juuri niin kuin haluaisinkin
3 kyllä, mutta en pidä sellaisesta
4 ei, mutta haluaisin sellaista
5 ei, enkä haluaisikaan
89 Missä asennossa viimeinen yhdyntänne tapahtui?
1 maaten kasvotusten, mies päällä ja nainen alla
2 maaten kasvotusten, nainen päällä ja mies alla
3 sivuttain (kyljellään)
4 muussa asennossa
5 kahta tai useampaa asentoa käyttäen

Seuraavat kysymykset on tarkoitettu naisille
(Miehet siirtyvät kysymykseen 96)
90 Sukupuolisen nautinnon päättymistä laukeamiseen ja
hyvänolon tunteeseen sanotaan orgasmiksi.
Oletteko saanut yhdynnässä orgasmin?
1 aina
2 melkein aina tai useimmiten
3 suunnilleen joka toinen kerta
4 melko harvoin
5 harvoin
6 en koskaan - siirtykää kysymykseen 93
91. Saitteko orgasmin viimeisessä yhdynnässänne?
1 en
2 kyllä
3 en osaa sanoa
92. Missä iässä saitte ensimmäisen kerran elämässänne
orgasmin sukupuoliyhteydessä?
_____ vuoden iässä
93. Onko pelko ei-toivotusta raskaudesta painanut tai
aiheuttanut haluttomuutta sukupuolielämää kohtaan?
1 kyllä alituisesti
2 kyllä, usein
3 kyllä, joskus
4 ei juuri lainkaan
5 ei koskaan
Naimisissa oleville naisille:
94. Ei ole harvinaista, ettei mies pysty yhdyntään sen
vuoksi, että siitin ei jäykisty tai että se veltostuu heti
yhdyntää aloitettaessa.
Onko aviomiehellänne esiintynyt tällaista viimeksi
kuluneen vuoden aikana?
1 jatkuvasti
2 miltei jatkuvasti
3 melko usein
4 melko harvoin
5 ei juuri koskaan
6 ei ollenkaan
Niille naisille, joiden kuukautiset ovat pysyvästi loppuneet
95. Onko sukupuolinen halunne mielestänne
vaihdevuosien jälkeen
1 lisääntynyt selvästi
2 lisääntynyt jonkin verran
3 pysynyt ennallaan
4 vähentynyt jonkin verran
5 vähentynyt selvästi
Miehille ja naisille:
96. Kuinka monen henkilön kanssa olette ollut
sukupuoliyhteydessä elämänne aikana?
________ henkilön kanssa
97. Oletteko milloinkaan ollut sukupuoliyhteydessä muiden
kuin aviopuolisonne kanssa?
0 en ole ollut naimisissa
1 olen ennen avioliittoa
2 olen avioliiton aikana
3 olen sekä ennen avioliittoa että avioliiton aikana
4 en ole koskaan
98. Oletteko milloinkaan sairastunut sukupuolitautia
(tippuria tai kuppatautia)?
1 en
2 kyllä, kerran
3 kyllä, pari kertaa
4 kyllä, muutaman kerran
5 kyllä, useita kertoja
Seuraavat kysymykset on tarkoitettu miehille.
(Naiset siirtyvät kysymykseen 102)
99. Ei ole harvinaista, ettei mies pysty yhdyntään sen
vuoksi, että siitin ei jäykisty tai että se veltostuu
heti yhdyntää aloitettaessa.
Onko Teillä esiintynyt tällaista viimeksi kuluneen
vuoden aikana?
1 jatkuvasti
2 miltei jatkuvasti
3 melko usein
4 melko harvoin
5 ei juuri koskaan
6 ei ollenkaan

100.Onko Teillä elämänne aikana esiintynyt
yhtäjaksoista kyvyttömyyttä?
1 ei ole esiintynyt koskaan
2 on esiintynyt muutaman viikon ajan
3 on esiintynyt muutaman kuukauden ajan
4 on esiintynyt 1/2—1 vuoden ajan
5 on esiintynyt l—2 vuoden ajan
6 on esiintynyt 3—5 vuoden ajan
7 on esiintynyt 6—10 vuoden ajan
8 esiintynyt yli 10 vuoden ajan
101. Oletteko keskustellut lääkärin kanssa näistä
vaikeuksista?
1 en
2 kyllä, mutta en ole saanut apua
3 kyllä, ja olen saanut apua
0 minulla ei ole ollut tämänkaltaisia vaikeuksia
Kaikille:
102.Itsetyydytyksellä (masturbaatiolla eli onanialla)
tarkoitetaan omien sukupuolielinten hyväilyä tai
kiihottamista, joka aiheuttaa mielihyvää ja voi
johtaa laukeamiseen eli orgasmiin. Hyvin monet
ihmiset harjoittavat itsetyydytystä ainakin jossain
elämänsä vaiheessa.
Milloin viimeksi olette harjoittanut itsetyydytystä?
1 viimeksi kuluneen vuorokauden aikana
2 viimeksi kuluneen viikon aikana
3 viimeksi kuluneen kuukauden aikana
4 viimeksi kuluneen vuoden aikana
5 1-10 vuotta sitten
6 yli 10 vuotta sitten
7 en ole milloinkaan harjoittanut
103.Kuinka usein olette harjoittanut itsetyydytystä
viimeksi kuluneen kuukauden aikana?
1 en kertaakaan
2 kerran
3 2-3 kertaa kuukaudessa
4 kerran viikossa
5 pari kertaa viikossa
6 3-4 kertaa viikossa
7 5-6 kertaa viikossa
8 joka päivä tai useammin

Kaikille:
104
Ovatko jotkut henkilöt jossain elämänne vaiheessa
pyrkineet häiritsevällä tavalla puuttumaan
seurusteluunne tai sukupuoliasioihinne?
1 eivät ollenkaan
2 jossain määrin
3 paljon
105. Katsotteko, että sukupuoliviettinne kohdistuu
1 yksinomaan miessukupuoleen
2 voittopuolisesti miessukupuoleen
3 yhtä paljon molempiin sukupuoliin
4 voittopuolisesti naissukupuoleen
5 yksinomaan naissukupuoleen
106.

Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana
lukenut tai selaillut jotain lehteä tai kirjaa, jota
mielestänne voisi sanoa pornografiseksi?
1 kyllä
2 en osaa sanoa
3 en - siirtykää kysymykseen 109

107.

Mistä viimeksi saitte käsiinne mainitunlaisen
lehden tai kirjan?
1
2
3
4
5
6
7

ostin kirjakaupasta
ostin kirja- ja lehtimyymälästä,
tupakkakaupasta tms.
ostin lehdessä olleen ilmoituksen perusteella
ostin yksityiseltä kauppiaalta (ei myymälästä)
sain lainaksi
se joutui käsiini sattumalta, yllättäen
minulle tyrkytettiin sitä vastoin tahtoani

108.

Oliko viimeksi lukiessanne kyseessä
1 yleisesti kaupan oleva kotimainen lehti
2 muu lehti tai kirja

109.

Jos lopuksi arvioitte omaa sukupuolielämäänne
kokonaisuutena katsottuna, niin pidättekö sitä
1 hyvin tyydyttävänä
2 melko tyydyttävänä
3 ei tyydyttävänä eikä epätyydyttävänä
4 melko epätyydyttävänä
5 hyvin epätyydyttävänä

110.

Onko vastaaminen tähän kyselyyn ollut
(Vastaamistapa sama kuin kysymyssarjan
”Millainen minä olen kohdalla.”)
miellyttävää -- -- -- -- -- vastenmielistä
tärkeää
-- -- -- -- -- turhanpäiväistä
ahdistavaa -- -- -- -- -- vapauttavaa

111. Onko mielestänne tässä kyselyssä jäänyt
käsittelemättä jotain hyvin tärkeää ja olennaista
elämästänne, suhtautumisestanne
sukupuoliasioihin tai muusta, mistä haluaisitte
kertoa lisää?
Tähän voitte kirjoittaa mielipiteenne ja
ajatuksenne:
KIITOS VAIVANNÄÖSTÄ!

Sulkekaa vastauslomake kirjekuoreen. Liimatkaa
kuori kiinni ja antakaa se haastattelijalle.
Haastattelija ei saa avata kuorta, Kaikki antamanne tiedot
ovat ehdottoman luottamuksellisia, henkilöllisyytenne
pysyy ehdottomasti salassa.

