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12/Lomake 13: Nainen, 28, lääkäri
Onko sinulla lapsia ja minkä ikäisiä ne ovat? ei
Kuinka monta vakavaa suhdetta sinulla on ollut ennen avioliittoasi? 1
Oletko ollut aiemmin naimisissa? Ei
Kauanko olitte yhdessä ennen naimisiin menoa? 3,5 vuotta
Kauanko asuitte yhdessä ennen naimisiin menoa? 2 vuotta
Kuinka kauan olitte kihloissa ja kumpi kosi ja miten? 1/2 vuotta. Pitkällisen painostuksen
tuloksena mieheni esitti virallisen kosinnan omissa tupaantuliaisissamme kaikkien ystäviemme
läsnäolessa. Itse siis olisin ollut jo aikaisemmin valmis kosintaan ja kosinkin häntä jo
karkauspäivänä vuonna 1996 (reilun 1/2 vuoden tuttavuuden jälkeen).
Miksi menit naimisiin? Tunsin löytäneeni 'sen oikean' ja tahdoin virallistaa suhteemme. Olen
sen verran vanhanaikainen, että mielestäni avioliitto tulee ennen lapsia eikä toisinpäin.
Kuvaile rakkauttasi puolisoasi kohtaan: Rakkaus häntä kohtaan on arvostusta, ihailua,
kiitollisuutta, läheisyyttä, lämpöä ja yhdessä hulluttelua.
Mitä odotat avioliitolta? Läheisyyttä, ymmärtämystä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, yhteisiä
juttuja. Tasapainoista ja tasaveroista kumppanuutta.
Miksi ette eroa? Molemmilla on takana pitkä parisuhde ja sen pohjalta elämänkokemusta.
Olemme mielestäni realisteja, emmekä kuvittele avioliiton olevan jotakin erityistä, jonka
onnistumiseen ei itse voi vaikuttaa. Tähän avioliittoon emme mielestäni menneet kevyin
perustein ja molemmat tiesivät mitä tekivät. Tiedämme, että ongelmia saattaa tulla matkan
varrella, mutta niistä uskomme selviävämme säilyttämällä läheisyyden liitossamme ja
keskustelemalla ongelmista ennenkuin ne paisuvat liian suuriksi.
13/Lomake 14: Nainen, 34, tutkija
Onko sinulla lapsia ja minkä ikäisiä ne ovat? ei
Kuinka monta vakavaa suhdetta sinulla on ollut ennen avioliittoasi? 1
Oletko ollut aiemmin naimisissa? Ei
Kauanko olitte yhdessä ennen naimisiin menoa? n. 2,5 kk
Kauanko asuitte yhdessä ennen naimisiin menoa? n. 2 kk ennen häitä + sen jälkeen
Kuinka kauan olitte kihloissa ja kumpi kosi ja miten? emme olleet kihloissa - suoraan
naimisiin kumpikaan ei ollut selvästi kosiva osapuoli, naimisiinmenosta keskusteltiin ja
päätettiin yhdessä
Miksi menit naimisiin? tunsin oloni yksinäiseksi ilman perhe-elämää
Kuvaile rakkauttasi puolisoasi kohtaan: hellyys, ilo
Mitä odotat avioliitolta? että nautimme elämästämme yhdessä
Miksi ette eroa? ei siihen varmaan ole mitään erityistä syytä - kumpikaan ei vain aio erota.
kokemuksesta tiedän, että aina jotain voi sattua mikä pyyhkäisee kaiken mennessään, mutta
osuisiko jotain tällaista juuri meidän kohdalle, ei kukaan voi tietää
Haluaisitko kertoa vielä jotain muuta avioliitosta? olen vanhempi kuin mieheni, mutta se ei
ainakaan tällä hetkellä ole vaikuttanut meidän elämäämme millään tavalla - muuta kuin
kokkapuheiden aiheena: leikin vaikka vaihtavani hänet nuorempaan kun hän täyttää 30...

