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SEURUSTELEVAT NUORET: ERITYISTEEMAT 1999

TAUSTAT
0. HANKINTA
- normaalit taustat niin hyvin kuin aika mahdollistaa
- perhekulttuuri, kulutus jne.
SEURUSTELUN SKEEMA

1. TUTUSTUMINEN
2. SUHTEEN ALKU
3. VIESTINTÄ
KESKINÄINEN
KAVERIPIIRI
4. TAPAKULTTUURI
MUSTASUKKAISUUS
KONTROLLI
INSIDE-JUTUT
RIIDAT
VERTAILU: SAMANLAISUUS – ERILAISUUS (PARIN
SISÄLLÄ JA ME – MUUT)
5. SUHTEEN PÄÄTTÄMINEN

6. KAIKKI AIEMMAT TEEMAT SOVELTAEN, ESIM.
OPERAATTORI – VAIHTO
SUKUPUOLI
TEKNOLOGIA
PALVELUT ETC.

Tunsivatko toisensa jo aiemmin, ennen seurustelua? Kuinka kauan? Miksi?
Liittyikö matkapuhelin tutustumiseen? Tilanne?
Kuinka seurustelu alkoi?
Liittyikö matkapuhelin seurustelun aloittamiseen? Miten?
Jos esim. seurustelu alkanut tekstiviestillä, kysy hyvin
pikkutarkasti, askel askeleelta, kuka kirjoitti, mitä, miksi,
missä tilanteessa…
Jos liittyy, miten kaveripiiri suhtautui?
Jos alkoi tekstiviestillä, mitä itse ajatteli / muut ajattelivat?
Miten viestintä on muuttunut suhteen kehittyessä?
Eri kanavat: sähköposti, sms, puhelu…?
Määrällisesti: keskinäinen – kummankin kaveripiiri?
Kustannukset? Miten on näkynyt laskuissa?
Millainen keskinäinen tapakulttuuri muodostunut?
Milloin soitetaan? Miksi? Kumpi soittaa?
Milloin viesti? Millaisia? Kumpi suosii enemmän?
Pyydä kuvailemaan toisiaan: millaisia viestejä lähettävät, kieli jne.
Miten seurustelu on vaikuttanut ystäväpiirin yhteydenpitoon?
Ovatko soittelut vähentyneet / lisääntyneet?
Voiko suhteen aikana olla (matkaviestin)yhteyttä muihin poikiin/tyttöihin?
Milloin ”pitää” olla huolestunut, mustasukkainen?
Mitä saa tehdä? Miksi?
Kuka voi lähettää viestejä ja kenelle?
Lukevatko toistensa viestejä? Salaa? Julkisesti?
Tutkivatko toistensa puhelut? Salaa? Julkisesti?
Negatiivisten tunteiden ilmaiseminen?
Positiivisia on helppo ilmaista, entä viha, mustasukkaisuus,
uskottomuus, kateus, suhteen päättäminen…?
Ovatko riidelleet kännykällä? Miten? Mitä hyvää/huonoa?
Kuinka paljon matkaviestintä vaikuttaa suhteeseen?
Esim. etäisyys, kuinka usein näkee, vanhempien asenne?
Etäseurustelu varmasti olennainen asia, koska osa pareista tuntuu seurustelevan
enemmän virtuaalisesti kuin todellisuudessa!

