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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Ystävyyttä kartoittavan opinnäytetyöni perustana ovat 30 helsinkiläislukiolaisen haastattelu- ja verkostoaineistot. Aineistoni keräsin syksyllä
2001 ja sen pohjana toimivat nuorten matkapuhelinten numeromuistiot. Tarkastelen tyttöjen ja poikien ystävyyssuhteiden eroja ja yhtäläisyyksiä.
Mielenkiintoni kohteena on myös ystävyyden kaksitasoisuus, toisaalta sitä koskevat käsitykset ja toisaalta käytännöt.
Ystävyyden käytännöistä erittelen muun muassa sitä, keitä ystävät ovat, miten läheisiä he ovat, mitä ystävien kanssa tehdään ja miten
ystävyyssuhteet alkavat, loppuvat sekä miksi ne muuttuvat.
Ystävyyden kasvot ovat tutkimukseni perusteella moninaiset. Parhaimmat ystävät näyttävät olevan lähellä niin kutsuttua eksklusiivisen
intiimiyden ihannetta, joka vastaa Giddensin puhtaan suhteen määritelmää, mutta kirjo on varsin laaja ja ulottuu aina puhtaan inklusiiviseen
ystävyyteen saakka.
Tytöt tuntuivat puhuvan hieman poikia useamman ystävänsä kanssa tunteista ja seurusteluun liittyvistä asioista. Muun muassa tämä ja
muutamassa tapauksessa ilmitullut kateellisuus muiden ystävien vuoksi viittaavat tyttöjen kohdalla ehkä hieman enemmän eksklusiivisen
ystävyyden suuntaan. Silti mainittua tunnepuhetta oli myös poikien ystävyyssuhteissa ja olisikin väärin lokeroida poikien suhteet inklusiivisiksi
ja tyttöjen eksklusiivisiksi, sillä molempia ystävyystyyppejä esiintyi kummallakin sukupuolella. Tyttöjen ja poikien tavat määritellä ystävyyttä
eivät eronneet suurestikaan lukuun ottamatta mainintaa mahdollisuudesta avun saamiseen suhteessa. Kumpikin sukupuoli kuvaili ystävyyttä
pitkälti eksklusiiviseen intiimiyteen viittaavin sanavalinnoin.
Merkillepantavaa on, että osa haastateltavista tuntui ajattelevan, että tyttöjen ja poikien ystävyyssuhteissa on eroa esimerkiksi ystävyyden
kontekstin ja puheenaiheiden osalta. Jossakin määrin ajatukselle löytyikin empiiristä tukea, koska esimerkiksi tietyt harrastukset ovat
sukupuolittuneita. Osa kummankin sukupuolen edustajista teki sen oletuksen, että tyttöjen kanssa keskusteltaisiin enemmän tunteista.
Tarkastelen ystävyysverkostoja myöskin sosiaalisen pääoman ja sosiaalisten resurssien näkökulmasta. Ystävyyssuhteet auttavat uusintamaan
sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman jakautumista.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
ystävyys
verkostot
sukupuoli
eksklusiivinen ja inklusiivinen ystävyys
parhaat ystävät
sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

