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Tutkimus seksista ystavien kesken kuulostaa
C~urie

ajan henki(lo)

Bradshaw'n tekosilta, mutta on oikeasti

":1'

puheviestinnasta.

Petikaveri
Saarenmaa halusi tyohonsa vertailua, joten
han haki haastateltavia myos Suomesta.
Molemmista maista han etsi haastateltavaksi seksuaalisesti aktiivisia ihmisia.
"Piayereitaja puumanaisia", Saarenmaa
kuvaa.
Keskustelut olivat pitkia,jopa kolmen tunnin
mittaisia. lhmisilla eli tarve puhua luottamuksellisesti. He kokivat, ettei FWB-suhteista voi puhua avoimesti. He pelkasivat tuomitsemistaja
sita, ettei suhteen luonnetta ymmarreta, vaan
sen ajatellaan vielajohtavan parisuhteeseen.
Yhteensa Saarenmaa teki 21 haastattelua,
joten litteroitavaa riitti.
Maiden valilta loytyi eroja. Suomessa termi
ei ollut kaikille tuttu. Jotkut kysyivat, viittaako
termi liikakumppanuuteen, toiset taas pitivat
FWB-suhteita myyttina. Sen sijaan Yhdysvalloissa termi eli kaikille tuttu .
Suu ri mmat erot ol ivat ku ite nkin ikaluokkien
va lilla . Stereotypia on se, etta naiset a

:1'

"

kesalla valmistuneen Elina Saarenmaan gradu

'"" Elina Saarenmaa haki kulttuurienvalisen
uorovaikutuksen maisteriohjelmaan, hanella
p : i ella· graduaihe mietittyna. En sin mielessa
o 1 aJ a tylsalta kuulostavia aiheita, kuten ohjelistojen lokalisointi.
Onneksi graduohjaaja ei innostunutja pyys· 'ela miettimaan. "Sika hyva", ohjaaja kome toi, kun Saarenmaa sitten ehdotti aiheeksi
s with benefits -suhteita, eli FWB-suhteita.
· e ei tullut mieleen aivan sattumalta.
Saarenmaan kahdeksan vuoden mittaiste yl opisto-opintojen aikana kaksi talvea kului
"i to-oppaana Sveitsin Verbierissa.
Sie a han oli huomannut, etta nuorilla ai·s"lla on nii n sanottuja casual relationship
: eita: niissa on seksia , mutta osapuolet eio e ryhtymassa parisuhteeseen keskenaan.
n g radu n tekem isen a ika koitti, Saaaa eli muuttamassa tyoharjo itteluun San
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sivat FWB-suhteeltaan enemman. Tama pitaa
Saarenmaan mielesta lahinna paikkansa vain
parikymppisten naisten kohdalla.
Gradu tarjoaa vastauksen myos siihen,
miksi lansimaissa on tarjolla ihmiselle myos tamankaltainen ihmissuhdetyyppi.
"Tallaiset suhteet ajatellaan helpommin
hallittaviksi ja sopiviksi tiettyyn elamantilanteeseen" , Saarenmaa sanoo.
Haastateltavat kokivat, etta heidan aikansa
menee tyohon, kouluunja harrastuksiin: aikaa
ei riita parisuhteelle.
Mutta haastattelujen syvetessa paijastu i
ristiriita: puhuessaan aiheesta ihm iset ymmarsivat, etta todellisuudessa he hal uais ivat parisuhteen, jossa on sitout um ista.
"Tutkimus sai mut itseni uskomaan rakkauteen", Saarenmaa sanoo.
teksti JOHANNA MITJONEN
kula NICK TULINEN

