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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani tarkastelee internetin parinhaun ilmiötä. Tavoitteena on ollut selvittää, miten pääkaupunkilaiset akateemiset lapsettomat
30-35-vuotiaat naiset kertovat internetin parinhakuilmoituksissa itsestään, ja mitä merkityksiä he antavat ihannekumppanille ja parisuhteelle.
Aineistona olen käyttänyt 125 internetin Suomi24-verkkoyhteisön Treffit- ilmoitusta.
Monet ihmisten väliset toiminnan piirteet ovat internetissä tunnistettavissa samanlaisena kuin "reaalimaailmassa". Yksilöllisyyttä ja parisuhteen
sidosta pyritään aktiivisesti ratkaisemaan. Internetin parinhaun säännöt ovat kuitenkin erityisiä. Itsestä ja henkilökohtaisista toiveista on tapana
kertoa heti parinmuodostuksen ensi vaiheessa avoimesti. Myös kumppaniin ja parisuhteeseen kohdistuvat odotukset ja toiveet saatetaan esittää jo
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Itsen esittämiseen limittyy vahvasti itsen kehittämisen aikaansaama elämänhallinta, jolla naiset perustelevat valmiutensa parisuhteeseen.
Elämänhallintapuhe oli teema, jota esiintyi ilmoituksissa kaikkein eniten. Ilmoituksissa itseä kuvailtiin paljon enemmän kuin kumppania tai
parisuhdetta.
Keskeisimpinä kumppanin kriteereinä tulivat esiin luotettavuus sekä valmius sitoutumaan. Muita kriteereitä ei ollut tapana esittää kumppanille.
Parisuhteelle asetettiin säännöiksi arkinen sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin, sekä oleellisena tekijänä
kumppanien samankaltaisuus ja yhteensopivuus parisuhteen onnistumisen takeena.
Parisuhteen säännöistä käydään tulevan kumppanin kanssa "neuvottelua", ja häntä puhutellaan jo ennen kuin häntä on tavattu. Internetin
parinhaun voi nähdä koventuneen riskitietoisuuden kulttuurisena muotona. Suhde halutaan perustaa järkevien ehtojen ja kriteereiden varaan ja
tällä tavoin taata sen kestävyys.
Tutkimukseni tulos on se, että internet näyttää sallivan välinnenä ja foorumina puitteet niinkin intiimiin tarkoitukseen kuin parisuhteen
etsimiseen. Tutkimukseni internetin parinhaun ilmiöstä yhdistyy myös muihin parisuhteen vapauttaja vastuuta pohtiviin sosiologisiin
keskusteihin ja tutkimuksiin. Tämän tutkimuksen valossa yksilöllisyyden ja sitoutumisen mahdollistama tasa-arvoinen parisuhde on edelleen
asia, jota naiset pyrkivät aktiivisesti ratkaisemaan, mikä kielii siitä, että tämä jännite on säilynyt kulttuurissamme.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
internet
parisuhde
naiset
parinhaku

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

