TÄYTTÖOHJEET
Olkaa hyvä ja lukekaa seuraavat määritelmät ennen vastaamista. Niiden avulla pyritään varmistamaan,
että ihmiset ymmärtävät sanat ja käsitteet oikein.
PARISUHDE

tarkoittaa vakituista suhdetta, joka voi olla avioliitto, avoliitto, tai sellainen vakituinen sukupuolisuhde, jossa parin osapuolet eivät asu yhdessä.
tarkoittaa joko vakituista tai tilapäistä sukupuolikumppania.
tarkoittaa tässä emättimeen (vaginaan) tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä.
tarkoittaa sukupuolista vuorovaikutusta joko yhdynnässä, suuseksissä tai käsin
toista kiihottamalla.
tarkoittaa suhdetta, jonka aikana harrastetaan sukupuoliyhteyttä.

KUMPPANI
YHDYNTÄ
SUKUPUOLIYHTEYS
SUKUPUOLISUHDE

Jos kysymykseen sisältyy useampia osia, vastatkaa jokaiseen niistä erikseen, mutta vain yksi vaihtoehto.

Esimerkki, jossa kussakin neljässä osakysymyksessä rastitetaan 1, 2 tai 3:
19. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana
esiintynyt seuraavia oireita:
usein
1

a)

..................
unettomuutta?

b)

päänsärkyä? ....................

c)

jännittyneisyyttä tai
ahdistuneisuutta? .............

d)

ylirasittuneisuutta? ........... X

joskus
2

ei juuri
lainkaan
3

X
X
X

Mikäli kysytään vuosilukua tai lukumäärää, rastittakaa vaihtoehto ja kirjoittakaa luku viivalle.
Esimerkki:

25. Kuinka monta kertaa olette solminut avo- tai
avioliiton? Nykyinen liitto lasketaan m ukaan.
1

X

2

______ kertaa
en ole
koskaan
solminut avo-/
avioliittoa

Siirtykää kysymykseen 27.

Jos kysymykseen merkitsemänne vaihtoehdon jäljessä pyydetään siirtymään johonkin tiettyyn kysymykseen, välissä oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Tarkistakaa kuitenkin, että olette siirtynyt oikeaan
kysymykseen.

28. Asutteko tällä hetkellä avoliitossa?

2

©Väestöliitto/Tilastokeskus

X

1

Kyllä

Siirtykää kysymykseen 30.

Ei

2

IRROTTAKAA TÄMÄ SIVU ITSELLENNE KATKOVIIVAA PITKIN.

Lomakkeessa on useimmille kysymyksille valmiit vastausvaihtoehdot. Rastittakaa se vaihtoehto, joka
parhaiten kuvaa Teidän tilannettanne tai mielipidettänne.

ELÄMÄNTYYLEISTÄ JA
ASENTEISTA 2007

TUTKIMUS IHMISSUHTEISTA,
SEKSUAALISISTA

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________

1.

2.

Oletteko:

5.

Oletteko suorittanut:

1

mies

1

ylioppilastutkinnon

2

nainen?

2

keskikoulun tai peruskoulun

3

kansakoulun tai kansalaiskoulun

4

osan kansa- tai peruskoulua tai
vähemmän?

Minä vuonna olette syntynyt?
Vuonna 19 ______

3.

4.

6. Oletteko suorittanut:

Asutteko:
1

Helsingissä

2

muussa yli 100 000 asukkaan
kaupungissa

3

20 000-100 000 asukkaan
kaupungissa

4
5

alle 20 000 asukkaan kaupungissa
maaseudun asutuskeskuksessa tai
taajamassa

6

muualla maaseudulla?

1

ammatillisen koulun

2

ammatillisen opiston

3

ammattikorkeakoulun

4

korkeakoulututkinnon?

5

Ei mitään näistä

7. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt
koulua tai opiskellut?
Laskekaa yhteen varsinaiset koulussa olovuodet
ja päätoiminen opiskelu koulun jälkeen.

Missä maakunnassa asutte?

_______ vuotta

1

Uusimaa

2

Itä-Uusimaa

3

Varsinais-Suomi

4

Satakunta

5

Häme

6

Pirkanmaa

7

Päijät-Häme

8

Kymenlaakso

9

Etelä-Karjala

10

Etelä-Savo

11

Pohjois-Savo

12

Pohjois-Karjala

1

palkansaaja kokopäiväisesti

13

Keski-Suomi

2

palkansaaja osapäivätoimisesti

14

Etelä-Pohjanmaa

3

15

Vaasan rannikkoseutu

maatalousyrittäjä, työssä perheen
maatilalla

4

muu yrittäjä

16

Keski-Pohjanmaa

5

työtön tai lomautettu ilman palkkaa

17

Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu

6

eläkkeellä

18

7

opiskelija

19

Lappi

8

hoidatte kotia

20

Ahvenanmaa

8.

9.

Mihin seuraavista sosiaaliryhmistä katsotte
nykyään kuuluvanne ammattinne perusteella?
1

Ylemmät toimihenkilöt

2

Alemmat toimihenkilöt

3

Työntekijät

4

Maanviljelijät

5

Muut yrittäjät

6

Ei työssä

Oletteko nykyisin:

9

muu vaihtoehto, mikä? _____________
________________________________

3
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10. Kuinka suuret ovat tulonne kuukaudessa, kun
verot on vähennetty? (tulossa uusi luokitus!!)
Laskekaa mukaan kaikki tulonne.
Alle 500 euroa

2

501 – 600 euroa

3

601 – 800 euroa

1

Lähes päivittäin

4

801 – 1 050 euroa

2

2 – 3 kertaa viikossa

5

1 051 – 1 250 euroa

3

Kerran viikossa

6

1 251 – 1 450 euroa

4

2 – 3 kertaa kuukaudessa

7

1 451 – 1 650 euroa

5

Muutaman kerran vuodessa

8

1 651 – 1 850 euroa

6

En koskaan

9

1 851 – 2 050 euroa

7

En voi vamman tai sairauden takia
harrastaa liikuntaa

Yli 2 050 euroa

16. Oletteko koskaan tupakoinut säännöllisesti, eli
polttanut ainakin yhden savukkeen, sikarin tai
piipullisen päivässä vuoden ajan?

Kuinka paljon painatte?

_________ kg
12.

Kuinka pitkä olette?

14.

Katsotteko uskonnon elämässänne:
1

hyvin tärkeäksi

2

tärkeäksi

3

ei kovin tärkeäksi

4

ei lainkaan tärkeäksi?

1

En koskaan

2

Aikaisemmin, mutta en nykyisin

3

Tupakoin nykyisin

17. Kuinka usein kaiken kaikkiaan käytätte
alkoholia?
Valitkaa lähinnä oikea vaihtoehto. Koettakaa ottaa
mukaan nekin kerrat, jolloin nautitte hyvin pieniä
määriä alkoholia, vaikkapa vain puoli pulloa keskiolutta tai tilkan viiniä.

_________ cm
13.

Kuinka usein harrastatte liikuntaa, jonka tarkoituksena on fyysisen kuntonne kohottaminen tai ylläpitäminen, vähintään puoli tuntia
kerrallaan? Fyysisen kunnon hoitamisena ei pidetä kävelyä lasten tai perheen kanssa tai muuta
kevyttä liikuntaa.

1

10
11.

15.

Lukuun ottamatta häitä, hautajaisia ja ristiäisiä, kuinka usein suunnilleen käytte jumalanpalveluksissa tai muissa uskonnollisissa tilaisuuksissa nykyään:

1

Päivittäin

2

Pari kertaa viikossa

3

Kerran viikossa

4

Pari kertaa kuukaudessa

5

Noin kerran kuukaudessa

6

Noin kerran kahdessa kuukaudessa

7

3 – 4 kertaa vuodessa

1

useammin kuin kerran viikossa

8

Kerran vuodessa tai harvemmin

2

kerran viikossa

9

En lainkaan

3

kerran kuukaudessa

4

muutaman kerran vuodessa

5

noin kerran vuodessa

6

harvemmin

1

Päivittäin

7

en käytännössä koskaan?

2

Pari kertaa viikossa

3

Kerran viikossa

4

Pari kertaa kuukaudessa

5

Noin kerran kuukaudessa

6

Noin kerran kahdessa kuukaudessa

7

3 – 4 kertaa vuodessa

8

Kerran vuodessa tai harvemmin

9

En lainkaan

18. Entä kuinka usein käytätte alkoholia tosi
humalaan asti?

3
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19. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden aikana
esiintynyt seuraavia oireita:
usein
1

joskus
2

25. Kuinka monta kertaa olette solminut avo- tai
avioliiton? Nykyinen liitto lasketaan mukaan.

ei juuri
lainkaan
3

1

______ kertaa

en ole
koskaan
unettomuutta? ..................................................................................................................................
Siirtykää kysysolminut avo-/
mykseen 27.
päänsärkyä? ....................................................................................................................................
avioliittoa
jännittyneisyyttä tai
ahdistuneisuutta? .............................................................................................................................
26. Minkä ikäinen olitte mennessänne avo- tai avioylirasittuneisuutta? ...........................................................................................................................
liittoon ensimmäisen kerran?
yleistä väsymyksen tai
_____ -vuotias
heikkouden tunnetta?.......................................................................................................................

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2

huimausta? ......................................................................................................................................
27. Oletteko tällä hetkellä:
painajaisunia? ..................................................................................................................................

g)
h)

käsien vapinaa? ...............................................................................................................................
1
naimaton
i)
kuumotusta tai hikoilua
2
naimisissa,
ilman ruumiillista
asuen
ponnistelua? .....................................................................................................................................
Siirtykää kysyyhdessä
mykseen 30.
puolison
20. Millaisena pidätte elämäänne juuri nyt:
kanssa
1

hyvin onnellista

2

melko onnellista

3

ei onnellista eikä onnetonta

4

melko onnetonta

5

hyvin onnetonta?

Hyvin yksinäinen

2

Melko yksinäinen

3

Vähän yksinäinen

4

Ei lainkaan yksinäinen

______ henkilöön

1

Kyllä

2

Ei

24. Onko olemassa mies tai nainen, joka todella
rakastaa Teitä?

4

eronnut

5

leski?

1

Kyllä

2

Ei

Siirtykää kysymykseen 30.

29. Onko Teillä muu parisuhde eli vakituinen sukupuolisuhde, mutta ette kuitenkaan asu yhdessä?

22. Kuinka moneen henkilöön sanoisitte todella
rakastuneenne elämänne aikana?

23. Onko tällä hetkellä olemassa mies tai
nainen, jota todella rakastatte?

naimisissa, asuen erillään

28. Asutteko tällä hetkellä avoliitossa?

21. Millainen on elämäntilanteenne juuri nyt?
1

3

1

Ei ole

2

On, yksi

3

On, kaksi tai useampia

Siirtykää
kysymykseen 35a.

SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT
NYKYISTÄ VAKITUISTA PARISUHDETTANNE.
30. Kuinka kauan olette kaiken kaikkiaan ollut
nykyisessä vakituisessa parisuhteessanne?
Laskekaa mukaan myös parisuhteen kestoaika
ennen mahdollista avio- tai avoliittoa.
_____ vuotta _____ kuukautta

1

Kyllä

2

Ei

30b. Minkä ikäinen on vakituinen kumppaninne?
_______ vuotta
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4

31. Millaisena pidätte nykyistä parisuhdettanne?
37. Sukupuoliyhteys ilman rakkautta on väärin?
1

Hyvin onnellisena

2

Melko onnellisena

3

Ei onnellisena eikä onnettomana

4

Melko onnettomana

5

Hyvin onnettomana

1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

38. Naisilla on täysi oikeus tehdä aloitteita halutessaan seksuaaliseen kanssakäymiseen miesten
kanssa?

32. Onko sukupuoliasioista keskusteleminen
kumppaninne kanssa helppoa vai vaikeaa?
1

Hyvin vaikeaa tai mahdotonta

2

Melko vaikeaa tai vaivautunutta

3

Ei kovin vaikeaa, kunhan alkuun
pääsee

4

Ei lainkaan vaikeaa, avointa ja helppoa

33. Kuinka tärkeäksi katsotte sukupuolielämän
merkityksen parisuhteenne onnellisuudelle?

1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

39. Homoseksuaalinen käyttäytyminen aikuisten
kesken on ihmisten yksityisasia, johon viranomaisten ja lainsäädännön ei tulisi mitenkään
puuttua?

1

Hyvin tärkeäksi

2

Tärkeäksi

3

Ei kovin tärkeäksi

1

Ehdottomasti samaa mieltä

4

Ei lainkaan tärkeäksi

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

34. Kuinka paljon parisuhteessanne on koskettelua
ja fyysistä läheisyyttä?
1

Liikaa

2

Sopivasti

3

Liian vähän

4

Ei lainkaan

40. Mies on luonnostaan moniavioinen, mutta
nainen yksiavioinen?

KAIKILLE

35a. Onko Teillä omia lapsia?
1

Ei

2

Kyllä, ______ lasta

36. Asuuko Teidän kanssanne vakituisesti omia tai
kumppaninne lapsia?
1

Ei

2

Kyllä, ______ lasta

Nyt seuraa joukko väitteitä, joiden suhteen ihmisillä on erilaisia mielipiteitä. Valitkaa vaihtoehto,
joka parhaiten vastaa juuri Teidän henkilökohtaista mielipidettänne.

5

1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

41. Aviomiehen tilapäinen syrjähyppy tulee voida
hyväksyä?
1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä
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42. Täysin tilapäinenkin sukupuolisuhde saattaa
olla onnellinen ja molempia osapuolia tyydyttävä?

43.

44.

45.

46.

1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

47.

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

48.

Homoseksuaalisten parien (miesparit ja naisparit) solmimat liitot pitäisi voida laillistaa niin
kuin avioliitot?

Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset ansaitsevat rahaa myymällä seksuaalisia
palveluksia (eli harjoittamalla prostituutiota)?
1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

En hyväksy vapaata aborttia (raskauden
keskeytystä)?
1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

1

Ehdottomasti samaa mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

49.

Pornografian katselu voi olla mielestäni hyvin
kiihottavaa?

Kannatan yhteiskunnan valvonnassa
toimivien ilotalojen perustamista?

1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

1

Ehdottomasti samaa mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

50.

Keinohedelmöitys tulee sallia myös
yksinäisille naisille?

Kunnon nainen ei osoita avoimesti kiinnostustaan seksiin?

1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

1

Ehdottomasti samaa mieltä

4

Hiukan eri mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä
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51. Itsetyydytyksestä ei ole terveydellistä haittaa?

6

53.

52a. Voisin ylläpitää sukupuolisuhdetta yhtä aikaa
useamman henkilön kanssa?

Milloin on mielestänne sopivaa, että nuoret
ovat keskenään sukupuoliyhteydessä?
1

Kun he tapaavat ensimmäistä kertaa

2

Kun he ovat tavanneet muutaman
kerran

1

Ehdottomasti samaa mieltä

3

Kun he seurustelevat vakituisesti

2

Jokseenkin samaa mieltä

4

3

Vaikea sanoa

Kun he seurustelevat
avioliittotarkoituksella

4

Hiukan eri mieltä

5

Kun he ovat kihloissa

5

Ehdottomasti eri mieltä

5

Ainoastaan naimisissa

52b. Koulujen sukupuoliopetus houkuttelee nuoret
aloittamaan sukupuolielämänsä liian nuorena?
1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

4

Hiukan eri mieltä

5

Ehdottomasti eri mieltä

Ovatko seuraavat tilanteet mielestänne
hyväksyttäviä vai eivät?
54.

52d. Seksi muuttuu sitä paremmaksi, mitä
kauemmin kumppanin on tuntenut?

Naimisissa olevan sukupuolisuhteet jonkun
muun kuin oman kumppanin kanssa?
1

Täysin hyväksyttävää

2

Melko hyväksyttävää

3

En osaa sanoa

4

Melko ei-hyväksyttävää

5

Täysin ei-hyväksyttävää

Kahden 14 – 15-vuotiaan teini-ikäisen välinen
sukupuoliyhteys?

1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

1

Täysin hyväksyttävää

4

Hiukan eri mieltä

2

Melko hyväksyttävää

5

Ehdottomasti eri mieltä

3

En osaa sanoa

4

Melko ei-hyväksyttävää

5

Täysin ei-hyväksyttävää

55.

52e. Olen vältellyt seksiä johtuen joko omista tai
kumppanin kokemista seksuaaliongelmista?
1

Ehdottomasti samaa mieltä

2

Jokseenkin samaa mieltä

3

Vaikea sanoa

1

Täysin hyväksyttävää

4

Hiukan eri mieltä

2

Melko hyväksyttävää

5

Ehdottomasti eri mieltä

3

En osaa sanoa

4

Melko ei-hyväksyttävää

5

Täysin ei-hyväksyttävää

57.

52f. Kummalla mielestänne on aikuisena voimakkaampi sukupuolitarve, miehellä vai naisella?
58.

Sukupuolisuhde kahden aikuisen miehen
välillä?

Vapaaehtoisuuteen perustuva sadomasokistinen seksi?

1

Miehellä selvästi voimakkaampi

2

Miehellä jonkin verran
voimakkaampi

1

Täysin hyväksyttävää

3

Miehellä ja naisella yhtä voimakas

2

Melko hyväksyttävää

4

Naisella jonkin verran
voimakkaampi

3

En osaa sanoa

5

Naisella selvästi voimakkaampi

4

Melko ei-hyväksyttävää

5

Täysin ei-hyväksyttävää

6

En tiedä mitä sadomasokismi
tarkoittaa

7
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68.

Tapahtuiko ensimmäinen yhdyntänne:

KAIKILLE
62. Oliko lapsuudenkotinne sukupuoliasioihin
nähden:
Valitkaa yksi vaihtoehto väliltä 1 – 5.

63.

64a.

65.

66a.

1

tilapäisen kumppanin kanssa

2

ystävän tai hyvän tuttavan kanssa

3

vakituisen seurustelukumppanin
kanssa

1

salaileva

4

kihloissa ollessanne

2

jossain määrin salaileva

5

naimisissa?

3

ei salaileva eikä avomielinen

4

jossain määrin avomielinen

5

avomielinen?

69. Kumpi teki aloitteen ensimmäiseen yhdyntään:

Saitteko lapsuudenkodissanne tietoja sukupuolielämään liittyvistä asioista?

1

minä enemmän

2

kumppani enemmän

3

molemmat yhtä paljon

4

en muista?

1

Kyllä, liikaakin

2

Kyllä, riittävästi

3

Kyllä, mutta liian vähän

4

En, mutta olisin halunnut

1

Halusin kovasti

5

En, enkä olisi halunnutkaan

2

Halusin jossain määrin

Oletteko saanut sukupuolivalistusta
koulussa?

3

Olin vastahakoinen, mutta suostuin
taivutteluun

4

En olisi halunnut, toiset painostivat
minua

70. Halusitteko itse ryhtyä yhdyntään silloin?

1

Kyllä, liikaakin

2

Kyllä, riittävästi

5

En olisi halunnut, hän painosti minua

3

Kyllä, mutta liian vähän

6

4

En, mutta olisin halunnut

En olisi halunnut, hän pakotti minut
voimakeinoilla uhaten

5

En, enkä olisi halunnutkaan

7

En olisi halunnut, hän makasi minut
väkisin

Minkä ikäinen olitte, kun ensimmäisen kerran seurustelitte vakituisesti?
Ellette muista tarkkaan, ilmoittakaa arvio.
1

Olin _______-vuotias

2

En ole koskaan seurustellut
vakituisesti

Oletteko koskaan ollut sukupuoliyhdynnässä?
1

Kyllä

2

Ei

71. Olitteko rakastunut ensimmäiseen yhdyntäkumppaniinne?

72.

Siirtykää kysymykseen
100 c, sivulle 14.

66b. Minkä ikäisenä olitte sukupuoliyhdynnässä
ensimmäisen kerran?

1

En

2

Kyllä

3

En osaa sanoa

Käytettiinkö ensimmäisessä yhdynnässänne
mitään ehkäisymenetelmää raskauden estämiseksi:
1

ei käytetty mitään

2

keskeytettyä yhdyntää

3

kondomia

4

ehkäisypilleriä

5

käytettiin muuta menetelmää, mitä?

_________-vuotiaana
67.

_______________________________
6

Muistelkaa ensimmäistä yhdyntäänne.
Minkä ikäinen kumppaninne oli silloin?
Ellette tiedä tarkkaan, ilmoittakaa arvio.
Hän oli iältään _____ vuotta
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En muista

73.

74.

Menittekö myöhemmin naimisiin ensimmäisen sukupuolikumppaninne kanssa?
1

En

2

Kyllä

3

Olimme jo naimisissa

80b. Onko Teillä koskaan ollut joko pitkä- tai lyhytaikaista sukupuolisuhdetta ulkomaalaisen
henkilön kanssa?
Ei
koskaan
1

Kuinka monen henkilön kanssa olette ollut
sukupuoliyhteydessä ELÄMÄNNE AIKANA?
_________ henkilön kanssa

75.

Kuinka monen henkilön kanssa olette ollut
sukupuoliyhteydessä VIIMEISTEN VIIDEN
VUODEN AIKANA, vaikka vain kerrankin?

76.

Kuinka monen henkilön kanssa olette ollut
sukupuoliyhteydessä VIIMEISEN VUODEN
AIKANA, vaikka vain kerrankin?
________ henkilön kanssa

77.

Onko Teillä VIIMEISEN VUODEN aikana ollut
yksi tai useampi UUSI SEKSIKUMPPANI,
jonka kanssa ette ole aiemmin ollut sukupuoliyhteydessä?
(Vaikka olisitte tunteneet kauemmin)
1

2

Ei uusia
kumppaneita
viimeisen
vuoden
aikana

Siirtykää
kysymykseen 80a.

On ollut ________ uutta kumppania
(lukumäärä)

79.

Kyllä

2

En

3

En muista

80a. Onko Teillä ollut viimeisen vuoden aikana
missään vaiheessa kahta tai useampaa samanaikaista sukupuolisuhdetta?
Kyllä

2

Ei

b)

Ulkomaanmatkan
aikana ...........................................................................

c)

Ulkomailla
asuessanne ..................................................................
Kuinka monta ulkopuolista (rinnakkaista)
sukupuolisuhdetta Teillä on ollut ollessanne
vakituisessa parisuhteessa nykyisen tai jonkun aikaisemman kumppaninne kanssa?
Laskekaa mukaan kaikki aikaisemmat parisuhteenne ja niiden aikana tapahtuneet ulkopuoliset
(rinnakkaiset) sukupuolisuhteet.
1

Ei yhtään

2

Yksi

3

Kaksi tai kolme

4

4–5

5

6–9

6

10 – 20

7

Yli 20

8

Ei koskaan parisuhdetta

82. Onko Teillä ollut nykyisen avo- tai avioliittonne
aikana muita sukupuolisuhteita?
1

Ei ole ollut

2

Kyllä, tilapäisiä

3

Kyllä, vakituisia

4

Kyllä, sekä tilapäisiä että vakituisia

Siirtykää kysymykseen 85.

82b. Mikä on motivoinut teidät solmimaan muun
seksuaalisuhteen tai muita seksuaalisuhteita nykyisen parisuhteenne aikana (voitte valita useita)?

KAIKILLE

1

Suomessa.....................................................................

KYSYMYKSET 82 - 84b OVAT AVO- TAI AVIOLIITOSSA OLEVILLE. MUUT JATKAVAT KYSYMYKSESTÄ 85.

Käytittekö ensimmäisessä yhdynnässä VIIMEISIMMÄN UUDEN kumppanin kanssa kondomia?
1

a)

81.

________ henkilön kanssa

Kyllä, Useampia
kerran
kertoja
2
3

9

1

Ongelmallinen suhde
parisuhdekumppanin kanssa

2

Parisuhdekumppanin vähäinen
seksuaalinen halu

3

Uuden tilanteen tai tilanteiden
erityinen houkuttavuus

4

Uuden kumppanin aloitteellisuus ja
halukkuus
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5

Rakastuminen uuteen kumppaniin

6

Vaikea sanoa, se on vain tapahtunut

86.

83. Kuinka monen muun kanssa olette ollut
sukupuoliyhteydessä sen jälkeen kun aloititte vakituisen suhteen nykyisen puolisonne
kanssa?

84a.

1

Yhden kanssa

2

Kahden tai kolmen kanssa

3

4 – 5:n kanssa

4

6 – 9:n kanssa

5

10 – 20:n kanssa

6

Yli 20:n kanssa

Oliko viimeisin ulkopuolinen (rinnakkainen)
sukupuolikumppaninne naimisissa tai avoliitossa jonkun toisen kanssa?

87.

1

Viimeksi kuluneen vuorokauden
aikana

2

1 – 2 vrk sitten

3

3 – 4 vrk sitten

4

5 – 7 vrk sitten

5

1 – 2 viikkoa sitten

6

3 – 4 viikkoa sitten

7

1 – 3 kk sitten

8

4 – 12 kk sitten

8

1 – 2 vuotta sitten

10

3 – 10 vuotta sitten

11

Yli 10 vuotta sitten

Olitteko nauttinut alkoholia ennen viimeisintä
yhdyntäänne?
1

En lainkaan

1

Ei

2

Kyllä, hiukan

2

Kyllä

3

Kyllä, kohtalaisesti

3

En tiedä

4

Kyllä, runsaasti

5

En muista

84b. Miten oma puolisonne on suhtautunut Teidän ulkopuolisiin suhteisiinne?

88.

Kumpi teki aloitteen viimeisimpään yhdyntäänne?

1

Hän ei ole tiennyt niistä

1

Minä enemmän

2

Hän on hyväksynyt ne

2

Toinen enemmän

3

Suhtautunut välinpitämättömästi

3

Molemmat yhtä paljon

4

Suhtautunut mustasukkaisesti

4

En muista

5

Haluaisi päättää suhteenne

6

Muuten, miten?
______________________________

89.

______________________________
Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä
yhdyntäänne.
Katsokaa sukupuoliyhdynnän määritelmä täyttöohjeista sivulta 2.
85.

Milloin viimeksi olitte sukupuoliyhdynnässä?

Oliko viimeisin yhdyntäkumppaninne:
1

oma puoliso tai vakituinen kumppani

2

jonkun toisen puoliso tai vakituinen
kumppani

3

vapaa henkilö (naimaton, eronnut,
leski)

4

prostituoitu tai muu maksullinen
kumppani?

5

En osaa sanoa
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90.

10

Millainen kokemus viimeisin yhdyntänne
oli?
1

Hyvin miellyttävä

2

Melko miellyttävä

3

Ei miellyttävä eikä epämiellyttävä

4

Melko epämiellyttävä

5

Hyvin epämiellyttävä

6

En muista

Missä asennossa viimeisin 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

6

En muista

91.

Sukupuolisen nautinnon päättymistä laukeamiseen ja hyvänolon tunteeseen sanotaan orgasmiksi.
Saitteko orgasmin viimeisessä yhdynnässänne?

92.

93a1. Kuinka usein suutelette puolisonne kanssa?
En lainkaan
1
2

Kerran kuukaudessa

3

Pari kolme kertaa kuukaudessa

4

Kerran viikossa

1

En

5

Pari kolme kertaa viikossa

2

Kyllä, yhden

6

3 – 4 kertaa viikossa

3

Kyllä, kaksi tai useampia

7

5 – 6 kertaa viikossa

4

En osaa sanoa

8

Joka päivä tai useammin

Mitä ehkäisymenetelmiä oli käytössä viimeisimmässä yhdynnässänne?
Voitte valita useita vaihtoehtoja.

93b. Kuinka usein olette ollut sukupuoliyhdynnässä viimeksi kuluneen kuukauden (30 vrk)
aikana?

1

Kondomi

2

E-pillerit, minipillerit, ihonalainen
kapseli

1

En lainkaan

3

Kierukka, kohdunsisäinen ehkäisin

2

Kerran kuukaudessa

4

Jälkiehkäisypilleri

3

Pari kolme kertaa kuukaudessa

5

Keskeytetty yhdyntä

4

Kerran viikossa

6

Rytmimenetelmä (“varmat päivät”)

5

Pari kolme kertaa viikossa

7

Sterilisaatio

6

3 – 4 kertaa viikossa

8

Ehkäisyvaahto, -puikot tai -tyyny

7

5 – 6 kertaa viikossa

9

Ei mikään, vaikka tarvitsisin

8

Joka päivä tai useammin

10

En tarvitse ehkäisyä

11

En muista

12

Ei yhdyntöjä viimeisen vuoden
aikana

92b. Onko teillä ollut pelkoja ehkäisymenetelmien
terveydellisistä haitoista?
1

Ei

2

Kyllä

3

Kyllä, olen siksi lopettanut
hormonaalisen ehkäisyn käytön

93c. Kuinka kauan yhdyntänne tavallisesti kestää
yhdynnän alusta mahdolliseen Teidän tai
kumppaninne laukeamiseen asti?
Yrittäkää esittää jokin arvio.

Seuraavat kysymykset koskevat sukupuoliyhdyntöjä yleisesti.

93a. Kun kumppaninne tekee seksuaalisen aloitteen, kuinka reagoitte:
1

hyväksyn aina aloitteen mielihyvin

2

hyväksyn aloitteen yleensä
mielihyvin

94.

1

Korkeintaan minuutin

2

1 – 5 minuuttia

3

6 – 10 minuuttia

4

11 – 15 minuuttia

5

16 – 20 minuuttia

6

21 – 30 minuuttia

7

31 – 60 minuuttia

8

1 – 2 tuntia

9

Yli 2 tuntia

Sukupuolisen nautinnon päättymistä laukeamiseen ja hyvänolon tunteeseen sanotaan orgasmiksi.
Oletteko saanut yhdynnässä orgasmin?

3

hyväksyn aloitteen vastahakoisesti

4

joskus hyväksyn ja joskus
kieltäydyn

5

kieltäydyn melko usein

1

Aina

6

kieltäydyn tavallisesti

2

Melkein aina tai useimmiten

7

kieltäydyn aina?

3

Suunnilleen joka toinen kerta

11
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95.

4

Melko harvoin

2

Miltei jatkuvasti

5

Harvoin

3

Melko usein

6

En koskaan

4

Melko harvoin

5

Ei juuri koskaan

6

Ei ollenkaan

7

Ei sukupuolikumppania tänä aikana

Missä iässä saitte ENSIMMÄISEN KERRAN
elämässänne orgasmin sukupuoliyhteydessä?
Ellette muista tarkkaan, esittäkää arvio.
1

Olin ______ -vuotias

2

En ole kokenut orgasmia
sukupuoliyhteydessä

b) Entä itsetyydytyksessä?
Ellette muista tarkkaan, esittäkää arvio.
1

Olin ______ -vuotias

2

En ole kokenut orgasmia
itsetyydytyksessä

MIEHILLE
97b. Viime vuosina on tullut myyntiin useita lääkkeitä, joita lääkärit voivat määrätä erektiovaikeuksien hoitamiseen. Oletteko koskaan käyttänyt
näitä lääkkeitä?
1

Kyllä, viimeisen vuoden aikana

2

Kyllä, mutta en viimeisen vuoden
aikana

3

En koskaan

NAISILLE
KAIKILLE

95b. Millä tavoin olette tavallisimmin kokeneet orgasmeja sukupuoliyhteyksissänne?
98.

Ovatko kokemanne sukupuoliyhteydet enimmäkseen olleet:

1

Klitorista kiihottamalla

2

Vaginaa kiihottamalla

3

Sekä klitorista että vaginaa
kiihottamalla

1

hyvin miellyttäviä

2

melko miellyttäviä

En ole kokenut orgasmia
sukupuoliyhteydessä

3

ei miellyttäviä eikä epämiellyttäviä

4

melko epämiellyttäviä

5

hyvin epämiellyttäviä

6

vaikea arvioida?

4

KAIKILLE
96.

Ei ole harvinaista, että yhdyntä ei onnistu sen
vuoksi, että naisen emätin ei kostu riittävästi.
Onko Teidän sukupuoliyhdynnöissänne esiintynyt tällaista ongelmaa viimeksi kuluneen
vuoden aikana?
1

Jatkuvasti

2

Miltei jatkuvasti

3

Melko usein

4

Melko harvoin

5

Ei juuri koskaan

6

Ei ollenkaan

7

Ei yhdyntöjä tänä aikana

97a. Ei ole harvinaista, ettei mies pysty yhdyntään sen
vuoksi, että siitin ei jäykisty tai että se veltostuu
heti yhdyntää aloitettaessa.
Onko Teillä/kumppanillanne esiintynyt tällaista viimeksi kuluneen vuoden aikana?
1

Jatkuvasti
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99.

Onko elämässänne esiintynyt viimeisen vuoden aikana
seuraavia ongelmia:
Erittäin
usein
1

Melko
usein
2

Melko
harvoin
3

Ei
lainkaan
4

a) Oman seksuaalisen halun puute? ....................................................................................................
b) Kumppanin laukeaminen tapahtuu liian nopeasti? ..........................................................................
c) Kumppanin laukeaminen tapahtuu liian hitaasti tai ei lainkaan? .....................................................
d) Oma sairauteni haittaa seksuaalista kanssakäymistä? ...................................................................
e) Kumppanini sairaus haittaa seksuaalista kanssakäymistä? ............................................................
f) Kumppanini seksuaalisen halun puute? ..........................................................................................
g) Yhdyntä tuntuu minusta kivuliaalta? .................................................................................................
h) Ei ole riittävästi aikaa tai rauhaa seksuaaliseen
kanssakäymiseen? ...........................................................................................................................
i) Olette ottanut joitakin lääkkeitä, jotka ovat rajoittaneet
seksuaalista halua, kykyä tai nautintoa jollakin tavalla? ..................................................................
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________

99b. Oletteko keskustellut edellisessä kysymyksessä
mainituista ongelmista?
Kyllä
En
Lääkärin kanssa
Psykologin tai terapeutin
kanssa
Pari- tai seksuaalineuvojan
kanssa
Netin välityksellä

100b. Jos voisitte aivan omin päin ratkaista,
olisitteko sukupuoliyhteydessä mieluimmin:

100a. Oletteko tyytyväinen sukupuoliyhdyntöjen
lukumäärään nykyisessä parisuhteessanne?
1

Haluaisin yhdyntöjä selvästi
useammin

2

Haluaisin yhdyntöjä jonkin verran
useammin

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?
KAIKILLE

3

Yhdyntöjä on juuri sopiva määrä

4

Haluaisin yhdyntöjä jonkin verran
harvemmin

5

Haluaisin yhdyntöjä selvästi
harvemmin

1

erittäin vaikeaa

6

Ei parisuhdetta

2

melko vaikeaa

3

ei vaikeaa eikä helppoa

4

melko helppoa

100a1. Kumpi teidän parisuhteessanne haluaa seksuaalista kanssakäymistä useammin?

100c. Jos olette ollut sellaisessa elämäntilanteessa, että olette kaivannut sukupuolikumppania, onko kumppanin löytäminen ollut Teille:

1

Minä

5

täysin helppoa

2

Puoliso

6

3
4

Molemmat yhtä usein
Ei parisuhdetta

en ole kaivannut
sukupuolikumppania?

13
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100d. Kuinka usein tunnette seksuaalista halua?
Tähän tunteeseen voi sisältyä halua yhdyntään
ja muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen,
näiden suunnittelua tai seksin puutteesta johtuvaa turhautumista.

103a. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana
lukenut tai katsellut seksilehtiä?

1

Useammin kuin kerran päivässä

1

En lainkaan

2

Kerran päivässä

2

Kerran tai pari

3

Muutaman kerran viikossa

3

Muutaman kerran

4

Kerran viikossa

4

Lukuisia kertoja

5

Joka toinen viikko

6

Kerran kuukaudessa

7

Harvemmin kuin kerran
kuukaudessa

1

Kyllä

8

En lainkaan

2

En

100d1. Onko sukupuolinen halunne mielestänne
viimeisten VIIDEN VUODEN AIKANA
1

Lisääntynyt selvästi

2

Lisääntynyt jonkin verran

3

Pysynyt ennallaan

4

Vähentynyt jonkin verran

5

Vähentynyt selvästi

103b. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana
lukenut tai katsellut pornoaineistoja
Internetistä maksuttomilta sivuilta?

103c. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana
lukenut tai katsellut pornoaineistoja
Internetistä maksullisilta sivuilta?
1

Kyllä

2

En

104. Oletteko koskaan soittanut maksullisiin
puhelinseksipalvelunumeroihin:
Kyllä

100e. Oletteko joskus käynyt seksikaupassa
hank-kimassa seksivälineitä tai materiaaleja?
1

Kyllä, viimeisen vuoden aikana

2

Kyllä, mutta en viimeisen vuoden
aikana

3

En koskaan

101. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana
lukenut tai selaillut jotain lehteä tai kirjaa, jota
mielestänne voisi sanoa pornografiseksi?

a)

aiempina vuosina? .................................................................

b)

viimeisten 12 kk:n aikana?.....................................................

Itsetyydytyksellä (masturbaatiolla, 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.
105.

Olette Te joskus kokeillut itsetyydytystä?

1

Kyllä

1

Kyllä

2

En osaa sanoa

2

En

3

En

106.

102. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana
katsellut seksivideoita tai -DVD:tä?
1

En lainkaan

2

Kerran tai pari

3

Muutaman kerran

4

Lukuisia kertoja
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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 koskaan

107.

Milloin viimeksi olette tyydyttänyt kumppaninne käsin hänen sukupuolielimiään hyväilemällä ja hieromalla?

110.

Oletteko joskus kokeillut sukupuolista kanssakäymistä, johon on kuulunut sitomisleikkejä tai vapaaehtoisuuteen perustuvia sadomasokistisia leikkejä?
Alistumista/alistamista, kahlehtimista, rankaisua/kuritusta ym.

1

Viimeisen viikon aikana

2

Viimeisen kuukauden aikana

3

1 – 6 kuukautta sitten

1

En koskaan

4

6 – 12 kuukautta sitten

2

Kyllä, sitomisleikkejä

5

1 – 5 vuotta sitten

3

Kyllä, sadomasokistisia leikkejä

6

Yli 5 vuotta sitten

4

Kyllä, molempia

7

En koskaan

107b Milloin viimeksi kumppani on tyydyttänyt
teidät käsin hyväilemällä ja hieromalla sukupuolielimiänne?

111. Ihmiset tuntevat joskus sukupuolista kiinnostusta
paitsi toiseen, myös omaan sukupuoleensa.
Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne
tällä hetkellä:

1

Viimeisen viikon aikana

2

Viimeisen kuukauden aikana

1

yksinomaan miessukupuoleen

3

1 – 6 kuukautta sitten

2

voittopuolisesti miessukupuoleen

4

6 – 12 kuukautta sitten

3

yhtä paljon molempiin sukupuoliin

5

1 – 5 vuotta sitten

4

voittopuolisesti naissukupuoleen

6

Yli 5 vuotta sitten

5

yksinomaan naissukupuoleen?

7

Ei koskaan
112. Onko Teillä ollut sukupuolikokemuksia (kiihottavia hyväilyjä tai sukupuoliyhteyksiä)
jonkun samaa sukupuolta olevan henkilön
kanssa?

Kuinka usein olette sukupuolisuhteessa
ollessanne kokenut tai harjoittanut ns.
suuseksiä eli joko miehen siittimen hyväilyä
suulla tai naisen sukupuolielinten hyväilyä
suulla VIIMEISTEN VIIDEN VUODEN AIKANA?
108a. Kumppani tehnyt minulle?
1

Useimmiten

2

Silloin tällöin

3

Harvoin

4

1 – 5 vuotta sitten

5

Ei lainkaan

Useimmiten

2

Silloin tällöin

3

Harvoin

4

1 – 5 vuotta sitten

5

En lainkaan

En koskaan

2

Kyllä, kerran

3

Kyllä, useampia kertoja

2

On ollut kerran

3

On ollut useamman kerran

1

Viimeisen viikon aikana

2

Viimeisen kuukauden aikana

3

1 – 6 kuukautta sitten

4

7 – 12 kuukautta sitten

5

1 – 5 vuotta sitten

6

Yli 5 vuotta sitten

114. Kuinka monen samaa sukupuolta olevan
henkilön kanssa Teillä on ollut sukupuolikokemuksia?

109. Oletteko joskus harrastanut ns. anaaliyhdyntöjä eli yhdyntöjä peräaukkoon?
1

Ei ole ollut

113. Milloin Teillä on viimeksi ollut sukupuoliyhteys samaa sukupuolta olevan henkilön
kanssa?

108b. Minä tehnyt kumppanille?
1

Siirtykää kysymykseen 115.

1

_______ henkilön kanssa
KAIKILLE
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115. Onko Teitä joskus suostuteltu sukupuoliyhteyteen tarjoamalla rahaa tai vastaavia taloudellisia etuuksia?
1

Ei

2

Kyllä, mutta olen kieltäytynyt

3

Kyllä, ja olen suostunut kerran

4

Kyllä, ja olen suostunut useampia
kertoja

116. Oletteko itse joskus tarjonnut rahaa tai vastaavia taloudellisia etuuksia sukupuoliyhteydestä?
1

En

2

Kyllä, mutta kohteet (tai kohde)
eivät suostuneet

3

Kyllä, ja yksi kohde
on suostunut

4

Kyllä, ja useampi
kohde on suostunut

Siirtykää
kysymykseen
121a.

117. Milloin viimeksi olette maksanut sukupuoliyhteydestä?
1

Viimeisten 12 kuukauden aikana

2

1-5 vuotta sitten

3

Yli 5 vuotta sitten

4

En muista

118. Oliko viimeinen henkilö, jolle maksoitte:

119.

121a. Oletteko joskus sairastanut seuraavia tauteja
tai tulehduksia:
Kyllä,
viimeisen Yli
Ei
vuoden vuosi kosaikana sitten kaan
1
2
3

a)

tippuri? ......................................................................................

b)

kuppa? ....................................................................................

c)

klamydia .................................................................................

d)

sukupuolielinten herpes? .......................................................

e)

kondyloomatulehdus (eli
visvasyylät, papilloomavirustulehdus)? .......................................................................

MIKÄLI ETTE OLE KOSKAAN SAIRASTANUT YLLÄMAINITUISTA MITÄÄN (KAIKKI KOHDAT A – E = 3)
 SIIRTYKÄÄ KYSYMYKSEEN 122.

121b. Jos olette sairastanut sukupuoliteitse tarttuvaa tautia, keneltä arvelette saaneenne tartunnan?
Kyllä

Ei

a)

Vakituiselta kumppanilta .........................................................

1

mies vai

b)

Ystävältä tai tuttavalta .............................................................

2

nainen?

c)

Työ- tai opiskelutoverilta .........................................................

d)

Suomalaiselta lomatuttavalta ..................................................

e)

Ulkomaalaiselta lomatuttavalta ...............................................

f)

Suomalaiselta prostituoidulta ..................................................

g)

Ulkomaalaiselta prostituoidulta ...............................................

h)

Muulta satunnaiselta kumppanilta...........................................

Oliko tämä henkilö:
1

ulkomaalainen, jonka kanssa olitte
sukupuoliyhteydessä ulkomailla

2

ulkomaalainen, jonka kanssa olitte
sukupuoliyhteydessä Suomessa

3

suomalainen, jonka kanssa olitte
sukupuoliyhteydessä Suomessa

4

suomalainen, jonka kanssa olitte
sukupuoliyhteydessä ulkomailla

5

en osaa sanoa?

122. Oletteko joskus käynyt omasta aloitteestanne HIV-testissä?

120. Käytittekö kondomia tämän henkilön kanssa?
1

Kyllä

2

En

3

En muista
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1

En koskaan

2

Kyllä, kerran

3

Kyllä, useampia kertoja
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124.

Puhutaan siitä, että ihmisillä on seksuaalisia perversioita. Onko Teidän mielestänne perverssiä tai
sairasta sukupuoliasioissa:
Kyllä

Ei

a)

porno? ..............................................................................................................................................

b)

homo- ja biseksuaalisuus? ...............................................................................................................

c)

ryhmäseksi; parin vaihto? ................................................................................................................

d)

seksuaalinen väkivalta ja pakottaminen?.........................................................................................

e)

eläimiin sekaantuminen? .................................................................................................................

f)

ainakin 30 vuoden ikäero kumppaniin?............................................................................................

g)

sadomasokismi? ..............................................................................................................................

h)

seksin apuvälineet?..........................................................................................................................

i)

seksuaalinen sekaantuminen lapsiin? .............................................................................................

j)

yhdyntä julkisella paikalla? ..............................................................................................................

k)

virtsa ja ulosteet seksin yhteydessä? ..............................................................................................

l)

taudin tartuttaminen kumppaniin? ...................................................................................................

m)

anaaliyhdyntä? ................................................................................................................................

n)

jatkuva seksin haluaminen? ............................................................................................................

o)

vapaa seksi? ....................................................................................................................................

p)

itsensä paljastaminen? ....................................................................................................................

q)

suuseksi? .........................................................................................................................................

r)

jokin muu, mikä? ___________________

___________________________________________________________________________________________________________________

125. Mitä mieltä olette seuraavista sukupuolielämäänne ja ominaisuuksianne koskevista väitteistä?
Vastatkaa jokaiseen kohtaan (a, b, c).
Täysin
samaa
mieltä
1

Jokseenkin
samaa
mieltä
2

Ei samaa
eikä eri
mieltä
3

Hiukan
eri mieltä
4

Täysin eri
mieltä
5

a)

Olen seksuaaliasioissa varsin taitava ......................................................................... varsin taitava

b)

Olen seksuaalisesti aktiivinen ..........................................................................................................

c)

Olen sukupuolisesti puoleensavetävä .............................................................................................

___________________________________________________________________________________________________________________
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126. Mitä seuraavista elämäntyyleistä pidätte itsellenne parhaimpana elämänne tässä vaiheessa?
1

En halua sukupuolikokemuksia tai solmia sukupuolisuhdetta

2

En halua vakituisia kumppaneita, mutta tilapäisiä kylläkin, kun siltä tuntuu

3

Haluan muutamia vakituisia kumppaneita

4

Haluan yhden vakituisen kumppanin, mutta en halua asua hänen kanssaan

5

Haluan asua kumppanini kanssa (ilman avioliittoa), mutta haluan lisäksi muita suhteita

6

Haluan asua kumppanini kanssa (ilman avioliittoa) enkä halua muita suhteita

7

Haluan olla naimisissa, mutta haluan tämän lisäksi muita suhteita

8

Haluan olla naimisissa, enkä halua muita suhteita

9

En osaa sanoa mikä olisi paras

___________________________________________________________________________________________________________________

127. Kun 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?

__________________________________________________________________________________________________________________

Onko Teillä mielessänne vielä jotain erityistä, jonka haluaisitte tuoda tässä yhteydessä esille?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________

Kiitämme osallistumisesta!

_______________________________________________________________________________________________________________
19

