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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä on pääosin keräämääni haastatteluaineistoon perustuva kvalitatiivinen tutkimus siitä, miten hi-virus vaikuttaa eräiden helsinkiläisten
homoseksuaalisten miesten sosiaalisen maailman muodostumiseen. Aids ei ole tällöin vain epidemiologinen kysymys, vaan kyse on myös
sosiaalisista suhteista: niiden määrästä ja laadusta, seksuaalisuhteiden asettumisesta osaksi sosiaalisia verkostoja, kommunikaatiosta ja
konventioista, tiedoista ja tavoista toimia.
Tutkimukseni rakentuu kahden teorettiisen viitekehyksen varaan. Ensiksikin tutkimukseeni vaikuttaa konstruktivistisen teoriamuodostuksen
piiristä nouseva ajatus siitä, että käsitykset seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta ovat sosiaalisesti, historiallisesti ja kulttuurisesti rakentuneita,
ja siten tarvittaessa muutettavissa. Toinen tutkimukseni teoreettiseen rakentumiseen vaikuttanut tekijä on saksalaisen professorin Ulrich Beckin
esittelemä ajatus riskiyhteiskunnasta, joka homoseksuaalisten miesten kohdalla saattaa ilmetä valmiutena ja halukkuutena tietoiseen riskinottoon
hiv-riskin kannalta kaikkein keskeisimmissä, kiintymyksen ja rakkauden nimittämissä ihmissuhteissa.
Tutkimukseni perustuu etupäässä suorittamiini seitsemään teemahaastatteluun, niiden yhteydessä haastateltavien toimesta piirrettyihin
ihmissuhdekarttoihin, sekä haastateltaviltani saamiini päiväkirjoihin. Tämän lisäksi minulla on ollut käytettävissäni Hiv-säätiön suorittaman
miesseksitutkimuksen aineisto.
Homoseksuaalisten miesten sosiaalisen maailman voi aineistoni perusteella sanoa rakentuvan subjektiivisesti merkityksellisistä ystävyyssuhteista
koostuvan sosiaalisen verkoston luomalle perustalle. Vaikka tämä verkosto kaikkien tutkimukseni miesten kohdalla sisältääkin homoseksuaalisia
ystäviä, ei seksuaalisuuden tai sukupuolen itsessään voi sanoa olevan määräävä tekijä miesten ystävyyssuhteiden muodostumisessa.
Homoseksuaalisilla ystävillä on tärkeä, joskus jopa keskeinen rooli tutkimukseni miesten sosiaalisen maailman muodostumisessa, mutta
yhdenkään tutkimukseni miehen sosiaalisen maailman ei voi sanoa rakentuvan pelkästään homoseksuaalisten ystävien kautta. Viime kädessä
tutkimukseni miehille heitä ympäröivä sosiaalinen maailma näyttäytyy sosiaaliseen kanssakäymiseen perustuvana toimintana, jonka kehystäjänä
toimii monimuotoinen, vuorovaikutuksellisiin ystävyyssuhteisiin pohjautuva ihmissuhdeverkosto.
Tutkimukseni homoseksuaalisten miesten sosiaalisen maailman rakentumisessa hi-virus konkretisoituu seksuaalisen kanssakäymisen alueella
kiteytyen turvaseksikäyttäytymiseen liittyvissä päätöksissä, joissa hi-virus yhdistyy riskiyhteiskunnan vaatimuksiin pelkojen ja epävarmuuden
hallitsemisesta. Aineistoni osoittaa, että turvaseksikäyttäytymiseen kuuluvan kielen ja koodiston omaksuminen on vanhemmille ikäryhmille ollut
vaikeampaa kuin nuoremmille, jotka ovat kasvaneet aidsin olemassaoloaikana taudin riskit tiedostaen. Edelleen aineistostani käy ilmi se, että
turvaseksikäyttäytyminen on helpommin toteutettavissa satunnaisissa seksisuhteissa kuin kiintymyksen ja rakkauden nimittämissä parisuhteissa,
joissa turvaseksikäyttäytymisen mekanismit saattavat saada kantaakseen aitouden ja todellisen rakkauden vastaisia arvoja. Siten suojaamatonta
seksiä sisältävät parisuhteet antavat hiv-riskin kannalta mahdollisuuden suurimpaan mahdolliseen riskinottoon. Tutkimuksestani käy ilmi, että
homoseksuaalisten miesten parisuhteiden sisällä tällainen riskikäyttäytyminen on, paitsi mahdollista, usein myös täysin tietoista.
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