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Lugupeetud tudeng! 

Abiellumine Ja perekonna loosine on tähteake 

sündmuseks inimese elu*. Suurt oea vastastikuse ar

mastuse tekkimisel etendavad 1mlaeee enda arusaamad, 

tõekspidamised ja kujutlused, mille baasil luuakse 

(teadlikult või alateadlikult) oma Ideaal tulevasest 

abikaasast Ja perekonnast* TBÜ perekonna probleemide 

uurimise grupp palub Sind leida pisut aega ja tahtmist 

ning öelda välja oma arvamus nende asjade kohta. 

Ankeet sisaldab ka küllalt palju küsimusi Sinu 

enese kohta. Ära arva, et need on siia pandud lihtsalt 

uudishimust. Meile ei piisa, kui saame teada, millised 

on Sinu mõtted Ja tõekspidamised abielu Ja perekonna 

kohta, meil on vaja teada ka seda, milline oled Sina 

lae. 

Ankeet on anonüümne, Sinu nimi uurijaid ei huvi-

ta. ПИ1 aga s Situb meie töö edukus Sinu objektiivsu

sest, asjalikust Ja heatahtlikust suhtumisest. 

Ära pahanda, et ankeet on küllalt pikk ja völb 

olla kohmakas. Ärgu see sundigu Sind ka' ruttamisele. 

Loe enne otsustamist kõik vastusevariandid läbi ja 

püüa vastata siiralt, õige vastusevariandi numbrile 

tõmba ring ümber. lui ükski antud vastus Sind ei ra

hulda, siis kirjuta oma täpne vastus julgesti Juurde. 

Ja nüüd siis alustamej 



!• On lerlnud aitaesuguseid arvaauei seile kohta, allline 

vanua on abiellumiseks kõige sobivam. Kas Sinu arvates 

on vaja sellele probleemile üldse tähelepanu pöörata? 

A# 1. Jah, isegi väga 

2. Jah, on küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei ole vaja 

B* Millises vanuses abiellumist peaksid mehe jaoks 

noraaalseks? 

2. Millises vanuses tahaksid abielluda (vöi abiellusid) 

Sina ise? . . . 

3. Kas Sa arvad, et abieluõnne seisukohal 

abikaasade vanusevahe oluline? 

A. 1. Jah, isegi väga oluline 

2. Tavaliselt üsna oluline 

3. Mitte eriti 

4« Ei ole 
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В. Minu meelest on ideaalne niisugune abielupaar, 

1. ... kus mees on naisest tublisti >anem 

2. ... leus mees on naisest mõned aastad vanem 

3. ... kus abikaasad on enam-vähem ühevanused 

4. ... kus naine on mehest vanem 

Kas Sinu meelest on oluline, et Sinu abikaasa oleks sa

mast rahvusest? « 

1. Jah, isegi väga oluline 

2. Jah, on küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei ole 

Süüd aga vahepeal mõni küsimus neiu välimuse kohta. 

Kuivõrd Sinu arvates tütarlapse meeldivus sõltub tema 

soengust? _____ 

A. 1. Oluliselt sõltub 

2. üldiselt sõltub 

3. Mitte eriti 

4. Arvan, et ei sõltu 

B. Märgi nüüd ära, milline soeng on Sinu meelest 

kaunim 

Poisipea 2. Lokid 3. Pikad, sirged 4. "Sabad™, 

Juuksed patsid 



6, Kas tütarlapse meeldime sõltub tema juuste värvusest? 

1. lulle »eeldivad rohkes hsledapäised neiud 

2. • • 9 punapäised neiud 

3. * * 9 pruunijuukselised neiud 

4. * • ' • tusedapttised neiul 

5. Mulle on see ükskõik 

7. las abieluõnn sõltub Sinu arvates abikaaeâde haridue-

taseee vahekorrast? 

Ä. 1. Jah, isegi v8ga 

2. Jah, sõltub küll 

3. Mitte eriti 

4« Ei sõltu 

B. Mulle seeldiks, et su abikaasa haridus oleks mi-

nu ga võrreldes .., 

1. • •• madalas 

2. ... madalas või võrdne 
3. ... võrdne 
4. ... võrdne või kõrgem 
5. ... kõrgem 

8. Kuivõrd oluliseks Sa pead aeda, kas abikaasade erialad 

on trrpii1 või erinevad? 

À. 1. Väga oluliseks 

2. Teatud mättral küll 

3. Mitte eriti 

4# üldse sitte 

B. Hea oleks, kui abikaasadel oleks ... 

1. .»• aasa eriala 
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2. ... lähedased erialad 

3. ... erinevad erialad 

9. Nüüd midagi maod: mis Sa arvad, kae tütarlapse meeldi

vus sõltub tema figuurist? 

A. 1. Jah, isegi väga 

2. Jah, sõltub küll 

3. Mitte eriti 

4. Ж1 sõltu 

B. Minu ideaaliks on ... 

1. ... naiselik, täidlase figuuriga neiu 

2. ... tugeva sportliku figuuriga neiu 

3. ... harmoonilise, proportsionaalse figuuriga 

neiu 

4. ... sale, habras neiu 

10. Kas Sinu jaoks on oluline, kuivõrd seltskondlik on 

Sinu neiu? 

A. 1. Jah, väga 

2. Jah, on küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei ole 

B. 1. Mulle meeldivad neiud, kes tunnevad selts

konna järele vajadust ja armastavad selts

konnas viibida 

2. Ma arvan, et neiu peaks armastama aeg-ajalt 

seltskonnas viibida 

5 
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3» Mulle meeldib rohkem nilsugusene neiu, kee ei 

tunne erilist vajadust seltskonna järgi 

11# Kas Sa pead oluliseks, kuidas suhtuvad Sinu neiusse 

teised mehed? 

le Minu ideaaliks on neiu, kes ka kõigile teis

tele meestele meeldib 

2e See pole mulle tähtis 

3e Ei tea, pole sellele mõelnud^ 

4e Mulle meeldib neiu, kes ei 

ärata liigset tähelepanu 

12. Kui tähtsaks Sa pead neiu 

juures tantsuoskust? 

1. Väga tähtsakas 

2e Tähtsaks 

3e Mitte eriti 

4. See on Ükskõik |j 
5e Eelistan neiut, keda tantsimine ei huvita 

. 13e Kas tütarlapse meeldivus sõltub sellest, kuivõrd ta 

oma välimuse eest hoolt ka imab? 

A. 1. Jah, väga 

2. Jah, sõltub küll 

3e Mitte eriti 

4. Ei sõltu 

B. Minu ideaaliks on .ee 

1. ... hoolitsetud välimusega tütarlaps, kes 

kölgl vahenditega oskab oma võlu esile tõsta 

2. .ee korraliku välimusega tütarlaps, kes kos

meetikavahendeid tagasihoidlikult kasutab 
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3» ... loomuliku, tagasihoidliku välimusega neiu 

14. Kas Sinu arvates on oluline, kuivõrd moodne on neiu 

välimus? 

Mulle meeldivad neiud, ... 

1. ... kes on nagu moeSurnaalist välja astunud 

2. ... kes on moodsad, kuid mitte silmatorkavad 

3. Mulle on see ükskõik 

4. ... kes ei ole eriti moodsad 

5 

15» Mis Sa arvad, kas neiu peaks olema karsklane? 

1. Jah, tingimata 

2. Oleks parem küll 

3. Mulle on see ÜkskOik 

4. Eelistan neiut, kes lõbu

sas seltskonnas кв väik

selt klaasi tõstab 

16. Kas Sind häirib, et neiu suitsetab ? 

1. Ma ei talu naisi, kes 

suitsetavad 

2. Mõnevõrra see häirib mind 

3. Mulle on see ükskõik 

4. Mulle isegi meeldib, kui neiu suitsetab 

17. Vahepeal pöördume veelkord tagasi neiu välimuse juur

de. Mis Sa arvad, kas tütarlapse meeldivus sõltub te

ma kasvust? 

А. 1. Jah, väga 

2. Jah, sõltub küll 
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3. Mitte eriti 

4. Ei sõltu 

B. Minu ideaaliks on ... 

1. ... ainust pisut pikes neiu 

2. ... sinuga enaœ-vâhea ühepikkune neiu 

3. ... sinust pisut 1 tihe a neiu 

4. ... sinust palju lühem neiu 

18. Kas Sa pead eluliseks, et Su neiul oleks Sinuga ühi

sed ideelieed ja poliitilised vaated? 

1. Jah, isegi väga 

2. Jah, pean küll 

3. litte eriti 

4# Ei pea 

19» lida arvad töö ja isikliku elu vahekorrast? 

1. Töö ennekõike, isikliku elu jaoks on vaba 

aeg 

2. Töö on suidugi peamine, aga ka oma elu tahab 

elamiet 

3. tuleb «aa ela-olu korraldada, eks siis 

jõuab ka tööd teha 

4 

20. Kas Sa loodad, et ka Sinu neiu pooldaks Sinu vaateid 

töö kohta? 

1. Jah, kindlasti 

2. üldiselt jah 

3. ükskõik 

4. Ei ole tarvis 
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21« Vttad aga palun ütle, kui sageli oled Sa mõelnud sellele, 

milline peaks olema Sinu ideaalne tütarlaps? 

1. Viimasel ajal on see Uks 

peamisi probleeme minu 

elus 

2. Mõtlen päris tihti 

3. Vahel ikka 

4« Ei ole üldse mõelnud 

B. Kust on pärit Sinu kujutlused 

ideaalsest neiust? 

1. Minu ideaal sarnaneb mõnes mottet 

minu emaga 

2. Minu ideaali on kujundanud naine, 

kes mulle lapsena (noorukina) väga meeldis 

3« Minu ideaaliks on inimene, keda kunagi armas

tasin 

4. Minu ideaaliks on inimene, keda armastan 

praegugi 

5« Minu ideaal pärineb kinost, teatrist 

6. Minu ideaal pärineb kirjandusest 

7* Oma ideaali olen kujundanud vestlustes sõp

radega ; tuttavate mõjul 

8« Ei oska öelda 

9. 

22. Kui nüüd veelkord neiu välimuse juurde tagasi pöördu

da, kas jäi midagi nimetamata, mis oluliselt neiu vä--

limust mõjutab. Märgi ära kõige tähtsamad asjad (neid 

3 
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•81b olla ka mitu) 

1. Näojooned 

2. Jume, nahk 

3. Silmad 

4. Hambad 

. 5. Hääl 

6. Jalad 

7- Kõnnak 

8 

23* lae tütarlapse meeldime eõltub tema intelligenteusest? 

1. Jah, isegi väga 

2. Jah, sõltub küll 

3» Mitte eriti 

4. li sõltu 

5. Sümpaatsem on mitte eriti intelligentne 

tütarlaps 

24. Kas tütarlapse meeldivus sõltub tema huumorimeelest ? 

1. Jah, isegi väga 

2. Jah, sõltub küll 

3. Mitte eriti 

4. Bi sõltu 

25. Kae tütarlapse meeldivus sõltub tema optimismist ja 

heatujulisusest? 

1. Jah, isegi väga 

2. Jah, sõltub küll 

3. Mitte eriti 

4. El sõltu 

5. Liigne optlmlem ei ole millekski hea 
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26. Kas tütarlapse meeldivus sõltub tema rahulikkusest, 

tasakaalukusest? 

1. Jah, isegi väga 

2. Jah, sõltub küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei sõltu 

5. Minu jaoks on sümpaatsem elavaloomuline, 

särtsakas neiu 

27. Kas tütarlapse meeldivus sõltub tema iseloomu tugevu

sest, järjekindlusest? 

1. Jah, isegi väga 

2. Jah, sõltub küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei sõltu 

5. Minu meelest ei sobi tütarlapsele liiga tugev 

iseloom 

Järgnevatele küsimustele vastates palun lähtu sellest, kui

võrd Sa sooviksid siinnimetatud omadusi näha oma tulevase 

abikaasa juures. 

Näide 

Leplik, 5 4 ? ? 1 Kangekaelne, 
järeleandlik •= järeleandmatu 

"5" - ma sooviksin, et mu tulevane abikaasa oleks väga 

leplik 

"4" - ma sooviksin, et mu tulevane abikaasa oleks kaunis 

leplik 

"3" - ma sooviksin, et mu tulevane abikaasa oleks ei eriti 

leplik ega ka kangekaelne 

"2" - ma sooviksin, et mu tulevane abikaasa oleks kaunis 

kangekaelne 



«!« - ma sooviksin, 
kangekaelne 

et mu tulevane abikaasa oleks väga 

1. Leplik, 5 4 ß 2 1 
Kangekaelne, 

järeleandlik järeleandmatu 

2. Temperamentne, ? 4 ß 2 1 
Tasane, 

keevaline vaikne 

з. Aus, ? 4 ß 2 1 
Ebaaus, 

õiglane ebaõiglane 

4. Isikupäratu, 
teiste järgi 
j oonduv 

? 4 ß 2 1 
Isikupärane, Isikupäratu, 

teiste järgi 
j oonduv 

sõltumatu 

5. Kade, 
5 4 ß 2 1 

Heatahtlik, 

isekas heasoovlik 

б. Teisi arvestav, ? 4 ß 2 1 
Taktitu, 

taktitundeline ebaviisakas 

7. Püsimatu 5 4 ß 2 1 
Püsiv, 

sihikindel 

8. Hell, 5 4 ß 2 1 
Külm, 

hingeline mõistuslik 

9. Tagasihoidlik 5 4 ß 2 1 
Esile-
tükkiv 
Esile-
tükkiv 

lo .Aeglane, 5 4 ß 2 1 
Energiline, 

loid kärmas 

11 .Enesekindlu- 5 4 2 1 
Enesekindel 

setu 

12 .Edev, ? 4 ß 2 1 
Tagasihoidlik 

auahne auahnusetu 

13.Tõrjuv, ? 4 3 2 1 
Seltsiv, 
osavõtlik J tine 
Seltsiv, 
osavõtlik 

14 .Teadlik, 5 4 ß 2 1 Naiivne, 
arenenud 

12 
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15.Kinnine 

16.Tosine, 
mõtlik 

17.Lahtise 
mõistusega 

18.Selts
kondlik 

19.Nõudlik, 
kannatamatu 

20.Kinnine, 
talitsetud 

21.Ettevaatlik, 
arg 

-22.Praktiline 

23«Optimistlik, 
muretu 

24.Vastutustundlik, 
kohusetundlik 

25.Närviline 

26. Usaldav 

27.ülemeelik 

28.Rõõmsameelne 

29. Hea, 
sõbralik 

3o.Suuremeelne 

31.Korralik, 
hoolikas 

32.Tasakaalukas 

33.Huumorimeelne 

5 4 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 2 1 

5 4 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 ? 2 1 

5 4 3 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

Avameelne 

Mõtlematu, 
kerglane 

Piiratud 
mõi stusega 

Eraklik,^ 
endassetõmbunud 

Kannatlik, 
vähenõudlik 

Elav, 
taltsutamatu 

Julge, 
seiklushimuline 

Ebapraktiline 

Pessimistlik, 
murelik 

Vastutustundetu, 
hoolimatu 

Pingevaba, 
rahulik 

Umbusklik 

Tõsine 

Kurvameelne 

Ebasõbralik, 
tusane 

Väiklane 

Korratu, 
hooletu 

Tasakaalutu 

Huumorimeeleta 

4 
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34. Kinnine, 
eraklik 

2. 1 Seltsiv 

2 1 Abstraktse 
mõtlemisega mõtlemisega 

36.Tunnetele 5 4 5 2 1 Tundeid 
alluv valitsev 

37.Alistuv 2 4 ? 2 1 End maksma 

38.Kaalutleja, 
mõistlik 

39.B1 hooli uld-
normidest 

40. Häbelik, 
ohukartlik 

Ž .  

41.Sentimentaalsu- Jj 4_ 
seta,realist 

42.Usaldav, 
leplik 

43. Praktiline, 
konventsionaalne 

44.Otsekohene, 
loomulik 

45.Hairimatu, 
rahulolev 

46.01emasolevaga 
rahul 

47.Sõltuv teistest, 
"kambamees" 

48.Loid enese
kontroll 

49.Norк sisepinge, 5. 
rahulik 

panev 

3 2 1 Muretu, 
elurõõmus 

2 1 Kohusetundlik 

2 1 

_2 1 

2 1 

2 1 

_2 1_ 

_2 1 

2 1 

Tegutsemisval
mis ,suhtlemis-
julge 

Tundeorn, / 
intuitiivne 

Kahtlustav, 
valvas 

Fantaaf.iarikas, 
ekspressiivne 

Diplomaat, 
kaval 

Muretsev,enese-
svnidistaja 

Vabamõtleja, 
uueotsija 

Iseseisev, 
sõltumatu 

Tugev enese
kontroll 

Kõrge sise
pinge , rahutu 
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42. Igal inimesel on aja jooksul Täija kujunenud omad 

kindlad harjumused ja tavad. Kas Sa pead olul leeke ""ee-

da, kuidas Sinu abikaasa suhtub Sinu harjumusteeee ja 

oma harjumusi Sinu soovide järgi muudab? 

A. 1. Jah, isegi väga 

2. Jah, pean küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei pea 

B. 1. Mul on kindlad harjumused ja ma soovin, et 

mu abikaasa end nendele kohendaks 

2. Mul on kindlad harjumused, seetõttu ei soovi 

ma muuta ei oma ega ka abikaasa harjumusi 

3. Ma usun, et me mõlemad muudame mõnevõrra oma 

harjumusi 

4. Oma armastatu heaks olen nõus tegema kõike, 

ka oma harjumusi muutma 

43. On selge, et mitte kõik Inimesed ei saa ühest ja sm-

mast tegevusest samaväärset rahuldust. See, mis üht 

inimest täielikult rahuldab, võib jätta teise ükskõik

seks, sest inimeste huvid on erinevad. Kas Sa pead 

oluliseks seda, kui palju on abikaasadel ühiseid har

rastusi ja kui suures ulatuses nad veedavad ühiselt 

vaba aega? 

1. Jah, Isegi väga 

2. Jah, pean küll 

3. Mitte eriti 
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4. Ei pea 

5« Ma arvan, et on leegi parem, kui abikaasade 

harrastused on erinevad Ja nad veedavad vaba 

aega eraldi 

44. Järgnevas tabelis on esitatud rida harrastusi ja huvi

alasid. Millisel määral peaks neiu nendega tegelema? 

üldse 
mitte 

1. Spordiga 

2. Kunstiga (maali

mine, Joonistami

ne jne) 

3. Muusika^ (laul

mine, m8ne muusi 

kariista mängimi 

ne jne) 

4. Kunstilise isete

gevusega (rahva

tants, näitlemi

ne jne) 

5. Kontsertide Ja 

teatrite külasta

misega 

6. Ilukirjanduse lu

gemisega 

7. Käsitöö ja kodun

dusega 

16 



Pidevalt Sageli Vahete
vahel 

üldse 
mitte 

8. Teadusliku tööga 

9. ühiskondliku tööga 

10 

45« Kae Sina arvates on oluline, et abikaasade vaated ja 

maitse kunstiküsimustes (kirjandus, muusika, kujutav 

kunst jne) enam-vähem kokku langeksid? 

1. Jah, väga 
V 

2. Jah, on küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei ole 

46» Peale igapäevase töö peab tegelema mitmesuguste asja

dega nii puhkuse mõttes kui ka oma koduse elu korral

damiseks. Kas arvad, et abieluõnne seisukohalt on 

oluline, kuidas on jaotatud kohustused abikaasade va

hel? 

A* 1. Jah, isegi väga 

2. Jah, on küll 

3. Mitte erit. 

4. Ei ole 

B. Kuidas arvad ideaalse olevat koduseid toimetusi 

jagada? 

1. Arvan, et mees kui tugevam peaks tegema ena

muse kodustest töödest 

2. Kõiki tõid tuleks teha üheskoos 

17 
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Эе Kuna naised on kodustes töödee osavamad , 

Jääb enamik töid ikka nende teha 

4. Arvan, et kodune töö on siiski naise asi 

5 

47. Kas Sinu arvatee on oluline, kuivõrd praktillee meele

laadiga Ja osav kodustes 

töödes on abielunaine? 

1. Jah, Isegi väga 

2. Jah, on küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei ole 

5. Minule meeldivad 

rohkem naised, kes 

ei ole praktilised perenaised 

48. Kas Sa pead abieluõnne seisukohalt oluliseks seda, 

kuidas on lahendatud majanduslikud mured? 

A. 1. Jah, väga 

2. Jah, pean küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei pea 

B. 1. Arvan, et majanduslikud küsimused on mehe 

kui peamise rahateenija mured 

2. Tuleks arutada üheskoos 

3. Majapidamismured on ikkagi rohkem naise asi 

4. Igaühel olgu—oma raha ja omad ülesanded 

49. Mis Sa arvad, kas laste olemasolu perekonnas on õn

neliku abielu seisukohalt vajalik? 

1. Jah, kindlasti 



2. Parem oleks 

3. ükskõik 

4. Sl ole 

50« lita last peaks Sinu meelest olema ideaalses perekon

nas? 

last 

51» Ja mitut last soo

viksid Sina endale? 

1. ... poissi ja 

... tüdrukut 

2. .é. last, sugu 

pole oluline 

3* Ei tea, pole 

sellele veel 

mõelnud 

52. Mitmendal abieluaastal peaks esimene laps sündima? 

zlgxs/ 

53. Kus peaksid kasvama lapsed? 

1. Kodus 

2. Esimestel eluaastatel kodus, hiljem laste

aias 

3. Algul lastesõimes, siis lasteaias 

54. Kes peaks tegelema laste kasvatamisega sel ajal, kui 

nad on kodus? 

1. Põhiliselt ema 

2. Mõlemad vanemad 

3. Vanemad ja vanavanemad 

4. Vanavanemad 
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55e Kas Sina arvates on tähtis see, et Sa Tõlkeid osa 

väljavalitut kujutleda oma laete emana ja isegi vana

emana? 

1. Jah, isegi väga 

2e Jah, on kttll 

3. Mitte eriti 

- 4. Ei ole 

56. Kas arvad, et abieluõnne seisukohalt on oluline see, 

kas naine käib tööl? 

A. 1. Jah, isegi väga 

2. Jah, on küll 

3e Mitte eriti 

4e Ei ole 

B. 1. Arvan, et naine peaks töötama mehega võrdeelt 

2. Arvan, et oleks õige, kui naise töö oleks ker

gem ja vähempingutav 

3. Oleks hea, kui naine saaks töötada lühema 

tööpäevaga 

4. Leian, et naine võiks koju jääda, kui ta suu

dab siis ots-otsaga kokku saada 

5. Arvan, et naine peaks olema kodune, kusjuures 

.Tiinu töötasu peaks olema küllalt suur, et sel

lest jätkuks kogu perele 
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57. Kas Sa pead majanduslikku jõukust õnneliku abielu 

oluliseks tingimuseks? 

1. Jah, väga 

2. JнЬ,  реы! kttll 



5. Ma arvan, et tagasi

hoidlikumates tingi

mustee elatakse hoo

pis õnnelikumalt kui 

jõukates 

3« Mitte eriti 

4« See on ükskõik 

''"t 11 V 
58* Eas Sa pead tähtsaks seda, milline on Sinu Ja Su abi

kaasa ühiskondlik positsioon? 

59# Mis Sa arvad, kas noorpaaril peaks pärast abiellumist 

olema omaette kodu? 

1. Jah, kindlasti 

2. Jah, peaks küll 

3. Eks ta hea oleks 

4. See on ükskõik 

5. El, eelistan elada koos oma või abikaasa va

nematega 

60. KSs peaks Sinu arvatee abistama noorpaari korteri mu-

1. See peaks olema täielikult minu ja mu abikaa

sa mure 

2. Siin peaksid abistama vanemad 

3. See peaks toimume ametlikus korras vastava 

1. Jah, isegi väga 

2. Jah, pean küll 

3. Mitte eriti 

4. See on ükskõik 

retsenisel? 
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asutuse kaudu (perekonnaaktide büroos) 

4« Korteriga peaks varustama töökoht, majandus

likud kulud tuleke noorpaaril ise kanda 

5 

61. lae Sa pead tähtsaks seda, et Su kodu oleks mugav? 

1. Jah, väga 

2. Jah, pean küll 

3. litte eriti 

4* See on ükskõik 

5« Liiga mugav kodu on kaasajal noortele ainjüt 

kammitsaks 

Allpool on esitatud mõned seisukohad, lõtle Järele, kas 

nõustud eeitatuga ja kui olulieeks seda pead. 

62. linu sooviks on, et minu abikaasa püüaks end elus maks

ma panna saavutades ühiskondliku positsiooni, lugupi

damise ja majandusliku Jõukuse 

1. See on väga oluline 
/ 

2. See on oluline 

3» See ei ole eriti 

oluline 

4. lulle on see ükskõik 

5. lulle meeldiks, kui mu abikaasa oskaks koha

neda olemasolevate tingimustega ega raiskaks 

asjatult oma energiat nende muutmisele 

63. linule meeldiks, kui mu abikaasa tahaks Ja oskaks 

elust rõõmu tunda, peaks lugu ilusatest asjadest Ja 

rikkalikust lauast 
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1. See on väga oluline 

2. See on oluline 

3» See el ole eriti oluline 

4. Mulle on see ükskõik 

5. Elu pole ainult nauding, raid ennekõike ko

huse täitmine, enesepiiramine, ja eellega 

peaks arvestama ka minu abikaasa 

64« Mina sooviksin, et minu tulevane pööraks peatähele

panu oma sisemaailmale, enese vaimsele täiustamisele 

1« See on vaga oluline __ 

2. See on oluline 

3» See ei ole eriti oluline 

4» Mulle on see ükskõik 

5. Elu tuleb pühendada tegudele, eneees urgitse

mine ei anna midagi 

65e Kas Sa pead oluliseks seda, et Sinu abikaasa ja Sinu 

sugulaste (eriti vanemate) vahel kujuneksid head suh

ted? 

1. Jah, väga 

2« Jah, pean küll 

3. Mitte eriti 

4# See on ükskõik 

5» Meie elame oma elu ning meil ei tarvitse nen

dega arvestada 

66» Kuivõrd oluliseks pead Sa aeda, kui head suhted kujxb-

nevad Sinu ja Su abikaasa vanemate vahel? 

1. Väga oluliseks 
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2. Oluliseks 1 

3. Mitte eriti oluliseks 

4. üldse mitte oluliseks 

5« Ma loodan, et mul ei tule vajadust nendega 

eriti suhelda 

67« Allpool on toodud rida arvamusi vabaabielu kohta. Pa

lun märgi, milline neist on Sinu arvetes õigeim 

1. Ma pean vabaabielu täiesti ebasündsaks 

2. Põhimõtteliselt ma vabaabielu väetu ei ole 

3. Vabaabielu on mõeldav vaid siis, kui seda 

õigustab suur armastus 

4. Vabaabielu on Uks kaasaja paratamatuid pahe

sid 

5. Vabaabielu on siiski parem kui üksindus 

6. Vabaabielu on kaasajale sobivam kui registree

ritud abielu 

7* Ma ei oska selle kohta midagi öelda 

8 

68. Mida arvad abielueelsetest seksuaalsuhetest oma välja

valituga? 

1. Pean täiesti loomulikuks ja soovitavaks 

2. Pean lubatavaks 

3. See on ükskõik 

4. Parem siiski hoiduda neist 

5. Pean täiesti lubamatuks 

69. Päevast päeva suhtled Sa inimestega, Sind ümbritsevad 

sõbrad ja tuttavad. Kas Sa pead oluliseks, et Sinu abi— 
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kaasa ja Su sõprade ning tuttavate vahel kujuneksid 

, head suhted? 

1. Jah, väga 

2. Jah, pean küll 

3. Mitte eriti 

4. See on ükskõik 

5. Ma ei soovi, et mu abikaasa suhtleks minu 

tuttavate ja sõpradega 

70. Kas Sa pead oluliseks seda, et Sinu ja Su abikaasa 

sõprade ning tuttavate vahel kujuneksid head suhted? 

1. Jah, väga . 

2. Jah, pean küll 

3. Mitte eriti 

4. See on ükskõik 

5. Ma ei kavatse nendega üldse suhelda 

71. Tänapäeval on levinud vastandlikud arvamused: ühed 

peavad armastust abielu aluseks, teised eitavad armas

tust hoopiski. Kuivõrd oluliseks pead Sina abikaasade

vahelist armastust? 

1. Väga oluliseks 
s 

2. Oluliseks 

3. Mitte eriti oluliseks 

4. Sügavat armastust esineb ainult filmides,elus 

seda ei ole 

72. Kas Sa usud, et oled oma ideaalsele neiule truu? 

1. Jah, kindlasti 

2. Arvan, et jah 

25 



3. Ei tea, ei ole sellele mõelnud 

4« El usa, et olen 

73* Eas Sinu jaoks on tähtis, et Su abikaasa oleks Sinele 

truu? 

1. Jah, väga 

2. Jah, on küll 

3. Mitte eriti 

4» See on ükskõik • 

5. Ei, kaasaegses abi

elus ei tohi kumbki 

abikaasadest teise 

vabadust piirata 

74. Kas Sa pead abikaasade vastastikust usaldust, merede 

ja raskuste jagamist oluliseks? ~ 

1. Jah, isegi väga 

2. Jah, pean küll 

3« Mitte eriti 

4e Parem siiski mitte igast asjast rääkida 

75« Eas Sa arvad, et vastastikune lugupidamine on abielus 

oluline ? 

1. Jah, isegi väga 

2. Jah, on küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei ole 

76, Kas Sa arvad, et abikaasade vastastikune teineteise 

mõistmine on oluline? 

1. Jah, isegi väga 

2. Jah, on küll 



3. Mitte eriti 

4« See on ükskõik 

5. Ma ei usu, et ükski naine suudaks mind täie

likult mõista 

77« Kas Sulle meeldib, kui Sinu abikaasa vajab sageli Si

nu abi ja tuge? — 

1. Ma arvan, et see on loomulik 

2. Jah, kuid ma loodan, et ka tema mind abistab 

3« Parem oleks, kui tema rohkem mind toetake ja 

abistaks 

4. Ma ei pea seda küsimust üldse oluliseks 

78. Kas Sa pead vastastikust hellust ja õrnust abikaasade 

vahel vajalikuks? 

1. Jah, väga 

2. Jah, pean küll 

3. Mitte eriti 

4. See on ükskõik 

5. Liigne õrnutsemine mulle ei meeldi 

79. Kas Sa pead oluliseks, et Sinu neiul ei oleks varem 

olnud vahekordi meestega? 

1. Jah, väga oluliseks 

2. Jah, pean küll 

3. Mitte eriti 

4. See on ükskõik 

5« Mulle meeldivad kogemustega neiud 

80. Meie maal on abort seadusega lubatud ja abortide arv 

on küllaltki suur. Allpool on esitatud rida seisukoh
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ti abordi kohta. Milline neist on Sinu arvates õigeim? 

1. Mina keelaksin abordid ära 

2. Arvan, et aborditege-

mine on naisele nii

hästi moraalselt kui 

ka füüsiliselt ränk 

löök 

3. See on naise enese asi 

4. Kui on vaja, siis tu-, 

leb teha abort 

5. Ma ei oska selle kohta midagi öelda 

6.  

81. Mis Sa arvad, kuivõrd oluline on teada, kas Sinu väl

javalitu perekonnas (või sugulaste hulgas) esines 

vaimuhaigusi, vähki, alkoholismi vms? 

1* Väga oluline 

2. Oluline 

3. Mitte eriti 

4. See on ükskõik 

5. See ei tasu uurimisvaeva, sest keegi ei tea 

ette, kas just tema pole mitte esimene hai

ge stu ja 

82. Pulmapäevadele järgneb argipäev täis askeldusi ja pi-

sitoimetusi. Nii võib juhtuda, et endalegi märkama

tult libiseb üle huulte mõni mõtlematu sõna või lause, 

mis võib teist väga valusalt puudutada ja tüli ongi 

käies. Kas Sa arvad, et on oluline, kuidas lahendada 

tekkinud arusaamatusi? 
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A. 1. Jah, leegi väga 

2. Jah, on küll 

3. Mitte eriti 

4. Ei, küll nad lahene

vad lae 

B. 1. Vaidlustes peaks 

enamasti mehe sG na 

peale jääma 

2. Tülid tuleks lahen

dada vastastikuste 

järeleandmiste teel 

3. Olen nõus alati järeleandmisi tegema 

4. Tuleb leida mõni "erapooletu kohtunik», kes 

aitaks arusaamatust lahendada 

Allpool on toodud rida arvamusi abielulahutuste koh

ta. Milline neist on Sinu arvates õigeim? 

1. Minu meelest tuleks lahutusi juriidiliselt 

piirata 

2. Ma arvan, et arusaamatused tuleks juba vara

kalt kõrvaldada, nii et nad lahutuseni ei 

viiks 

3. Ma ei ole sellele mõelnud 

4. Kui abielu ei klapi, tuleb lahku minna 

5. Lahutus on kaasajal täiesti loomulik nähtus 

6 

Palun heida nüüd pilk tagasi täidetud osale ja märgi 

üles 5-10 küsimust (tähtsuse järjekorras), milles 

peegelduvaid asjaolusid Sa pead õnneliku abielu seisu



kohalt kõige olulisemaks. 

1 6 

2* ••••••••••••••••• 7. •»••••••••••••»•• 

3 6 

4 9 

5. 10 

85. Lõpuks ütle, kui sageli oled abielule mõelnud? 

1. üsna sageli 

2. Vahel Ikka 

3. üldse ei ole 

86. Mis Sa arvad, miks inimesed üldse abielluvad? 

Väga 
tähtis 

TShtls 
Mitte 
eriti 
tähtis 

1. St saada iseseisvaks, pääseda 

vanemate hoolduse alt 

2. St pääseda üksindusest' 

3. St luna oma kodu 

4. Et saada lapsi 

5. Et elada koos armastatud ini

mesega 

6. St omada usaldatavat Ja truud 

sõpra -

7. Lootuses saada majanduslikult 

kindlustatuks (eriti tütar

lapsed) 

8. St leida abi, tuge, hoolit

sust 
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-

Väga 
tähtis Tähtis 

Mitte 
eriti 
tähtis 

9. Et anda Intiimsuhetele seadus

lik koju 

10. Et elada normaalselt seksuaal

elu 

11. Soovides saada abieluinimese 

•seisusesse* (eriti tütarlap

sed) 

12. 

87« Kas Sina kavatsed abielluda? 

A. 1. Jah, see ob mul plaanis (lähemal ajal) 

2. Jah, kindlasti, see on loomulik 

3. Jah, kui vald leian sobiva neiu 

4» El tea, ei ole sellele eriti mõelnud 

5. Abiellun vald alls, kui leian neiu, Ices vas

tab minu Ideaalile 

6. El, olen naistes pettunud 

7» El, minul on elus teised ülesanded ja ees

märgid 

8 

B. Ja mis on peamine põhjus, miks Sina kavatsed 

abielluda? 

(vt. küsimuse 86 vastusevarlante) 

88. Kust on pärit Sinu õnneliku abielu ideaal? 
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(Võibolla oled oma ideaali kujundamisel tuginenud mit» 

meie allikale, aga püüa neist siiski välja eraldada 

oluliseim.) 

1. Vanematelt 

2. Minu ideaal on vastupidine minu vanemate abi

elule 

3. Perekonnast, millest noorena lugu pidasin 

4. Kirjandusest 

5. Kinost, teatrist 

6. Veetlusest sõprade, eakaaslaste ringis 

7 

Ja lõpuks palun loe läbi järgnev loetelu ning märgi 

oma järjestus, milliseid omadusi Ja asjaolusid pead 

kõige olulisemaks neiu juures, keda soovid enesele abi

kaasaks valida 

neiu välimus 

neiu vanus 

neiu rahvus 

neiu haridus 

neiu iseloom, vaimsed Ja füüsilised eeldused 

neiu harjumused, harrastused Ja käitumine 

majanduslik kindlustatus, korter 

teie omavahelised suhted 
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Nüüd aga esitame rea küsimusi Sinu enese kohta. Püüa 

nendele vastata, ka sellistele, mis Sulle tunduvad liiga 

isiklikenam võimalikult ausalt ja objektiivselt, vaadates 

ja hinnates end kõrvalseisja pilguga. Enese iseloomu hin

damisel kasuta sama 5-pallilist skaalat, mida kasutasid 

oma tulevasele abikaasale soovitavate iseloomujoonte kir

jeldamisel. 

Näide 

Leplik, 
järeleandlik 

с 4 ,. _ , Kangekaelne, 
2 -t «2 iÄrel eandmati järeleandmatu 

"5" - ma olen väga leplik 

"4" - ma olen kaunis leplik 

"3" - ma olen ei eriti leplik ega ka kangekaelne 

"2" - ma olen kaunis kangekaelne 

"1" - ma olen väga kangekaelne 

1. Leplik, 
järeleandlik 

5 4 3 2 1 Leplik, 
järeleandlik 

2. Temperamentne, 
keevaline ? 4 3 2 1 
Temperamentne, 
keevaline 

3. Aus, 
õiglane ? 4 3 2 1 
Aus, 
õiglane 

4. Isikupäratu, 
teiste järgi 5 4 3 2 1 
joonduv 

5. Kade, 
isekas 

Teisi arvestav, 
taktitundeline 

5 4 ß 2 1 

6. 

Kade, 
isekas 

Teisi arvestav, 
taktitundeline ß 4 3 2 1 

Kade, 
isekas 

Teisi arvestav, 
taktitundeline 

7. Püsimatu ? 4 3 2 1 

8. Hell, 
hingeline ? 4 2 1 
Hell, 
hingeline 

9\ Tagasihoidlik 5 4 ß 2 1 

Kangekaelne, 
järeleandmatu 

Tasane, 
vaikne 

Ebaaus, 
ebaõiglane 

Isikupärane, 
sõltumatu 

Heatahtlik, 
heasoovlik 

Taktitu, 
ebaviisakas 

Püsiv, 
sihikindel 

Külm, 
mõistuslik 

Esiletükkiv 
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lo.Aeglane, 
loid 

11.Enesekindlusetu jj 

12.Edev, 
auahne 

13.Tôrjuv, 
jahe 

14.Teadlik, 
arenenud 

15.Kinnine 

16.Tõsine, 
mõtlik 

17.Lahtise 
mõistusega 

18.Selts
kondlik 

19.Nõudlik, 
kannatamatu 

20.Kinnine, 
talitsetud 

21.Ettevaatlik, 
arg 

22.Praktiline 

23.Optimistlik, 
muretu 

kohusetundlik 

25.Närviline 

26.Usaldav 

27. ülemeelik 

28. Rõõmsameelne 

29. Hea, 
sõbralik 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 "X 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß ? 1 

5 4 r> 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 ß 2 1 

5 4 3 2 1 
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Energiline, 
kärmas 

Enesekindel 

Tagasihoidlik, 
auahnusetu 

Seltsiv, 
osavõtlik 

Naiivne, 
lapsik . 

Avameelne 

Mõtlematu, 
kerglane 

Piiratud 
mõistusega 

Eraklik, 
endassetõmbunud 

Kannatlik, 
vähenõudlik 

Elav, 
taltsutamatu 

Julge, 
seiklushimuline 

Ebapraktiline 

Pessimistlik, 
murelik 

Vastutustundetu, 
hoolimatu 

Pingevaba, 
rahulik 

Umbusklik 

Tõsine 

Kurvameelne 

Ebasõbralik, 
tusane 



Jo. Suuremeelne 

31. korralik, 
hoolikas 

32.Tasakaalukas 

33•Huumorimeelne 

4 1 ? 1 

5 4 3 2 1 

5 4 2 2 1 

Väiklane 

Korratu, 
hooletu 

Tasakaalutu 

Huumorimeeleta 

103. Tänapäeval kuuleme sageli, et elame kiirel ajal. 

Kuidas on lood Sinuga: kas Sa kuulud nende inimeste 

hulka, kellel on väga vähe aega? 

1. Jah 

2. Mitte täiesti 

3. Ei 

104. Kas Sul on harrastusi, millele pühendada iga vaba 

minuti? 

1. Jah, on küll 

2. Kulutan oma harrastustele osa vabast ajast 

3. Ei ole 

105. Kas Sa tunned huvi poliitika ja ühiskondliku elu 

probleemide vastu? 

1. Jah, väga 

2. Mõnevõrra ikka 

3. Mitte eriti palju 

4. Üldse mitte 
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Iоб. EBB Sa tegeled ... 

1. ... spordiga 

2. ... kunstiga (maalimi

ne, joonistamine jne) 

3. ... muusikaga (laulmi

ne, mõne muusikariista 

mängimine jne) 

4. ... kunstilise leete 

gevusega (rahvatants 

näitlemine jne) 

5. ... kontsertide ja 

teatrite külastamis 

6. ... ilukirjanduse lü̂  

gemisega 

7. ... kollektsioneerimi

sega 

8. ... teadusliku tööga 

9. ... ühiskondliku töö

ga 

10 

107. Kas Sa armastad viibida seltskonnas? 

1. Jah, väga sageli 

2. Vahetevahel ikka 

3. Mitte eriti palju 
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4. Belletan viibida üksinda 

108. Kas Sa oled olnud armunud? 

1. Jah, mõned korrad 

2. Jah, üks kord 

3* Ei ole 

109. Kas Sul on kogemusi seksuaalsuhete alal? 

1. Jah, mõtae võrra on 

2. VShe küll 

3. Üldse mitte 

110. Kuidas Sa hindad oma tervist? 

1. Täitsa hea 

2Š Pole viga 

3. Kehvavõitu 

* 111. Allpool on toodud rida 

arvamusi. Palun hinda 

neid kõiki oma seisu

kohalt neljapalllses 

süsteemis: 

1 - minu jaoks on see täiesti õige 

2 - minu jaoks on see peaaegu õige 

3 - minu jaoks on see osaliselt Olge 

4 - ainu jaoks on see täiesti väär 

1. Peaaegu kõik, mida ma teen, teen omal tahtel ja 

tunnen sellest rahuldust 

2. See, millega ma tegelen, pakub mulle harva ra

huldust 

3. Minu elul ja tööl on tähtsust ainult minu ja mu 



perekonna Jaoks 

4« Peaaegu kõik, ais ma teen, on tähtis ja tarvilik 

teistele inimestele ja ühiskonnale 

5» Enamik inimesi, sealhulgas ka mina, tegeleb ainult 

oma isikliku eluga, kuigi teeb näo, nagu hoolit

seks teiste eest 

6. Mul en lähedane inimene, kes mind alati aitab 

kõigis raskustes ja muredes 

7. Sõltub inimesest enesest, kas ta suudab taluda 

kõiki saatuse tujusid 

8. Olukorrad elus on ainust alati üle olnud 

9. Ma ei sooviks kellelegi, et tema elu kujuneks nii

suguseks nagu minu oma 

10« Ma olen oma eluga täiesti rahul 

11. Minul ei ole elult enam midagi oodata 

12. Aja jooksul paraneb minu elu tingimata 

112. Palun kirjelda nüüd ka oma välimust. 

Juuste värvus on mul ... 

1. ... blond 

2. ... punakas 

3. ... pruun 

4. ... tume 
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Oma välimuse kirjeldamiseks võin veel öelda 

ИЗ. Palun tuleta meelde, kui sageli Sa käid juuksuri 

juures? 

1. Iga nädal 

2. Umbes paari nädala tagant 

3.  Kord kuus 

4. Kord paari kuu tagant 

5. Nii kuidas juhtub 

114.  Kui palju aega päevas Sa keskmiselt oma välimuse 

peale kulutad? 

1. Mõned minutid 

2. lo minuti-t 

3. Paarkümmend minutit 

4. Pool tundi 

5. Tund aega 

6. üle tunni 

115. Sinu vanus 

116. Osakond ja kursus, kus Sa õpid 

117. Rahvus 

1. Eestlane 

2 

118. Perekonnaseis 

A. 1. Abielus 

2. Vallaline 

B. Kui Sa oled abielus, siis mitu aastat juba? 
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Ja kaa Sa pead oma abielu õnnelikuks? 

1. Väga 

2. üldiselt jah 

3. Mitte eriti 

119. Kas Sinu vanemad elavad? 

Ema ... 

Isa ... 

120. Kuidas hindad nende abielu? 

1. Ideaalne 

2. Päris hea 

3. Pole viga 

4. Pole suurem asi 

121. Kus Sa praegu elad? 

1. ühiselamus 

2. Kaasüürilisena, omaette tuba ei ole 

3. Omaette toas 

4. Oma vanemate juures 

5. Omaette korteris 

122. Milline on Sinu majanduslik olukord? 

1. Kehv 

2. Keskmine 

3. Hea 

4. Väga hea 

123. Kas Sa pärined ... 

1. ... põllumehe, 

2. ... töölise, 

3. ... ametniku, 
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4. ... käsitöölise 

5. ... või intelligendi perekonnast? 

124. Kus Sa oled viibinud suurema osa аДаst enne ülikooli 

astumist? 

1. Maal 

2. Alevis 

3. Linnas 

125. Ja veel viimane küsimus: kas Sa vastasid ankeedile ... 

1. ... siiralt, 

2. ... kuidas juhtus 

3. ... või meelega valesti? 

i 
Ja ongi kõik! 

Täname Sind koostöö eest. 

Kui soovid meile veel midagi öelda, siis palume seda 

teha 
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