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internetsuhteet 



Internet mahdollistaa suhteet, 
joissa etäisyydet voivat olla pitkiä ja silti voidaan

 olla yhteydessä kaiken aikaa. Samanmieliset ihmiset 
löytävät toisiaan helpohkosti. 

 



Osalle riittää suhde ihmiseen, jota ei koskaan 
tapaa. Suhde toteutuu etäyhteyksin.

Viestien vaihto ja keskustelut saattavat olla se 
tapa, jonka avulla kumppanukset voivat olla 
läheisessä suhteessa toiseen ihmiseen. 



Tapaamista voidaan suunnitella, mikä voi ylläpitää 
kumppanusten välistä jännitettä.

Suuri osa tapaa toisensa ennen pitkää suhteen 
kehittyessä.  

Internet mahdollistaa sen, että kumppanin 
hakuehdot voidaan optimoida ja määritellä 
todella tarkasti.  

Voimme matkustaa maailman ääriin ja saada seu-
raa muutamalla napin painalluksella. Internetissä 
kommunikointi voi olla huvia sekä leikillistä flirttai-
lua ja yhdessä olemista vailla tarvetta tai halua
 pidempiaikaiseen suhteeseen. 



Internet mahdollistaa meille anonyymiteettiä: 
se voi rohkaista kommunikoimaan, mutta se tarjoaa 

myös oman minuuden salaamisen.

Intiimiys ja läheisyys syntyvät ihmisten välille nopeammin.

Madollisuus saada yhteys samanhenkisiin ihmisiin. 

Saa itse päättää, miten paljon itsestään kertoo. 

Syrjäseuduillakaan elävät eivät joudu enää olemaan yksin.

Mahdollisuus tavata ihmisiä, joita 
reaalimaailmassa ei tapaisi. 

Ihmissuhteiden muodostuminen onnistuu, vaikka ei 
muutoin pystyisi tapaamaan muita ihmisiä.



Suhteet voivat olla pitkäkestoisia. Tavatessa suhde 
voi jatkua tai kariutua, jos oma mielikuva toisesta 

ihmisestä särkyy. 

Internetsuhteet ovat monelle yhtä todellisia kuin 
reaalimaailman suhteet.

Todellisuuden ja epätoden raja on häilyvämpi netissä: 
kuka tahansa voi luoda itselleen nettipersoonallisuuden, 

jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

Osa ilmaisee itseään selkeämmin ja rohkeammin 
kirjoittaen kuin kasvotusten tavatessa.



Keskustelut internetissä voivat keskittyä seksuaa-
lisävytteisten viestien vaihteluun. Viestit voidaan 
kokea järkyttävinä, tungettelevina tai ne voivat 
olla mukavia ja kiihottavia (muista laki ja ikärajat!!!)

Internet tarjoaa mahdollisuuden kokeilla, olla 
haluttu, jahdattu ja ylistetty.

Suhteiden säännöt voivat joutua uudelleen 
tarkasteluun, mikäli jommallakummalla on 
internetsuhde. 

Osa nettideittailusta perustuu pelkästään omien 
fantasioiden projisointiin ja siihen, että kumppa-
ni tuntuu sopivan näihin. Toinen ihminen toteut-
taa jonkinlaisen unelman tai tarjoaa seksiä, joka ei 
edellytä sitoutumista tai altistumista esimerkiksi 
seksitaudeille tai ei-toivotuille raskauksille. 



Kaikki internetiin kirjoitettu tai ladattu materiaali 
on olemassa ja löydettävissä, vaikka niitä 
yrittäisikin myöhemmin poistaa.  

Internet tarjoaa myös tehokkaan väylän selvittää 
toisesta ihmisestä vaikka ja mitä. Se tarjoaa myös 
mahdollisuuden luoda itsestä jotakin, mitä 
oikeasti ei ole. 

Internetin myötä oman kumppanin vakoilu ja mus-
tasukkainen kontrollointi mahdollistuu, jopa oman 
kumppanin liikkumisen seuraaminen on erilaisten 
sovellusten avulla mahdollista. 


