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      Elulugusid on Eestis kogutud juba õige pikka aega. Sedapuhku tunnevad aga meie 
vastu huvi hoopis Soome sotsioloogid, kes tahavad võrdlevalt uurida soomlaste, eestlaste, 
leedulaste ja venelaste seksuaalelu. Armastusest ja seksuaalsusest kõnelevate elulugude 
kogumist korraldavad Soome Teaduste Akadeemia ja Helsingi Ülikool, Eestis toetab ja 
abistab neid akadeemiline ühendus ”Eesti Elulood”. Ehedamate kirjapanekute autoreid 
ootavad preemiad. 
      Mis siis sotsiolooge seekord huvitab? 
      Lapsepölv. Kas mehe naise suhted olid Teie kodus tabuteema või tohtis sellest 
avameelselt kõnelda ja küsimusi esitada? Kuidas Teile vastati? Kas räägiti ”kurejutte”? 
Milliseid seksuaalse varjundiga mänge mäletate (arstimängud, kodumängud)? 
      Kas koolis kõneldi seksist (olgu terviseõpetustunnis, klassijuhatajatunnis või 
kaaslastega omavahel)? Kas tuli ette, et kellegi suhtes tarvitati seksuaalses suhtes 
vägivalda, kiusati? 
      Millal olite esmakordselt seksuaalvahekorras? Mida see Teie jaoks tähendas? 
      Kas olete oma eluga rahul? Kui oluline osa on seksil Teie elus praegu? Millised on 
olnud Teie ilusamad elamused? Kas on ette tulnud pettumusi, traumaatilisi kogemusi? 
      Kas ja kuivõrd on Teie seksiga seotud lootused ja unistused muutunud? 
      Kuidas suhtute abieluvälisesse seksi? 
      Mida arvate prostitutsioonist? Seksajakirjadest? 
      Kas on midagi, mida oleksite tahtnud oma elus teisiti teha? Kellelt olete saanud abi ja 
tuge elu rasketel hetkedel? 
      Kirjeldage nii argi- kui pidupäevi, ka esmapilgul ebaolulistena tuntuvad asjad võivad 
tegelikult väga olulised olla. Käekiri ega õigekirjutus pole olulised, küll on aga tähtis, et 
kirjapandu oleks tõde. Mõistagi võite kasutada varjunimesid, ka ise võite jääda 
anonüümiseks. Soovitavam oleks aga siiski oma isikuandmed kasvõi eraldi väikeses 
ümbrikus tööle lisada. Vastasel korral pole võimalik Teiega ühendust võtta ei 
premeerimiseks ega ka katkenditele avaldamisloa saamiseks, kui niisugune vajadus peaks 
tekkima. 
      Korraldajad ootavad nii päris noorte, keskealiste kui ka vanemate inimeste kirjatöid. 
Soovitame kirjutada nõnda, nagu jutustaksite oma elust usaldusväärsele sõbrale. Loo 
soovitatav pikkus on kuni 30 masinakirjalehekülge (kahese reavahega) või kuni 60 
käsikirjalist lehekülge. Isikuandmetest pange kirja oma nimi, elukutse, sünniaeg ja –koht 
ning kontaktaadress ja telefon. 
      Ootame Teie kirjutisi 15. augustini k.a. aadressil ”Eesti Elulood”, Tartu 
Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu EE2400. 


