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Tutkimusta ja vuoropuhelua
Haluamme myös lausua kiitoksemme keväällä kuolleelle suomalaisen

ESIPUHE
J.

Tuomas

Harviainen,

FT,

dosentti;

forskardoktor,

Svenska

mies- ja maskuliinisuustutkimuksen uranuurtajalle Arto Jokiselle (19642016), joka monien muiden tehtäviensä ohessa lainasi asiantuntemustaan

handelshögskolan

myös tälle julkaisulle, vertaisarvostelijan roolissa. Kenttämme on nyt
Tervetuloa Seksologisen aikakauskirjan toisen numeron pariin. Kuluneet

köyhempi, ilman hänen läsnäoloaan ja osallistumistaan.

puolitoista vuotta ovat tuottaneet suomalaisen seksologian kentälle paljon
mielenkiintoista uutta, mistä haluamme tässä numerossa tarjota lukijoille

Seksologisen aikakauskirjan seuraavien numeroiden joukossa tulee

muutaman

sitä

olemaan kaksi erikoisnumeroa. Toisen niistä aiheena on seksuaalietiikka

tosiseikkaa, että seksologia on sekä paitsi oma tieteellinen aihepiirinsä,

ja toisen seksuaalikasvatus. Niihin molempiin voi jo lähettää toimitukselle

myös

lääketieteestä

tarjouksia,

samoin

yhteiskunnalliseen tutkimukseen, sekä jotakin joka nousee ikään kuin

numeroon.

Ehdotetut

rivien välistä tärkeänä esiin myös muilla tutkimusaloilla. Tästä hyvänä

vertaisarvioitavia

esimerkkinä on numeron vertaisarvioitu artikkeli, Minna Zechnerin ja Ari

arvostelujakin.

Haasion

tuomas.harviainen|at|hanken.fi.

välähdyksen.

asia

joka

Numeron

läpäisee

”Seksuaalisuus

sisältö

useita

kuvastaa

tieteenaloja

sosiaalisesti

vahvasti

vetäytyneiden

nuorten

verkkopuheessa”, jossa informaatiotutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden

kuin

aikakauskirjan

sisällöt

artikkeleita,

voivat,
raportteja,

seuraavaan
kuten

tavalliseenkin

ennenkin,

puheenvuoroja

Pistäkää tekstiä tulemaan,

olla
kuin

niin
kirja-

päätoimittajan osoitteella

seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden ympäriltä.
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keinoin analysoidaan Hikikomero-keskustelupalstalla käytyjä diskursseja

on

omalta

osaltaan

paitsi

asiatiedon

lisääntymistä,

myös

vuoropuhelua. Tätä puolta edustaa varsinkin Maarit Huuskan täydentävä
kommenttipuheenvuoro

Aikakauskirjan

ensimmäisessä

numerossa

julkaistuun trans-kysymyksiä käsitelleeseen tekstiin (Kaltiala-Heino et al.,
2014). Lisäksi numerossa on kaksi kirja-arvostelua, Elina HalttunenRiikosen arvio Tuula Juvosen teoksesta Kaapista kaapin päälle (2015) ja
Hanna Vilkan arvio Sanna Vehviläisen Ohjaustyön oppaasta (2014).
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