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Talous | Hyvätuloisimmat
asuvat Westendissä. G B 12–13

Urheilu | Lääkäri Lahdesta
valittiin Rusadaan. G B 18–19B

Pietarilainen Jevgeni Tšudnyh hoitaa ihoaan kasvonaamioin.

Venäläismiehet
ihmettelevät,
mihin heitä 
enää tarvitaan

Venäjä | Maassa ei usein
ymmärretä sukupuolten

tasa-arvoa, mutta hyvin
toimeentulevat

kaupunkilaisnaiset 
eivät siedä mieheltä

mitä tahansa. Pietarissa
asuvat Ostap, Jevgeni ja

Maksim surevat
vaimojensa lähtöä. 

Sen mahdollisti naisen
hyvä palkka.
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Pietari

VENÄLÄISTEN puheissa mies on
tyypillisesti vahva ja nainen heik-
ko.

Miehen vahvuus tarkoittaa, et-
tä hän johtaa perhettä ja tekee
päätökset kyselemättä muiden
perheenjäsenten mielipiteitä.

Naisen esitetty heikkous voi
ilmetä vaikka niin, että hän itkee
illalla miehelle jotakin ikävää
pikkuasiaa, kuten hanskan ka-
toamista metrossa. Sitten mies
lohduttaa, että höpö höpö, men-
nään huomenna ostamaan uudet
hanskat – ja tuntee itsensä vah-
vaksi.

Näin ajattelee sukupuoliroo-
leista myös pietarilainen Ostap
Paštšenko, 35, eikä hän ole yk-
sin. Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan yli 70 prosenttia venäläisis-
tä kannattaa perinteisiä suku-
puolirooleja. Mutta kukapa jak-
saisi pinnistellä vahvana päivästä
toiseen.

”Minäkin olin vahva, mutta
sitten minusta tuli heikko”,
Paštšenko sanoo.

”Naisen asema perheessäni
muuttui sellaiseksi, mitä minä en
ymmärrä.”

VENÄJÄLLÄ ei juuri kannateta su-
kupuolten tasa-arvoa, mutta var-
sinkaan hyvin toimeentulevat
kaupunkilaisnaiset eivät siedä
mieheltä enää mitä tahansa.

Sen seurauksena pari–kolme-
kymppiset miehet ovat ymmäl-
lään, kun vaimot jättävät ja luo-
puvat perinteisestä perhe-elä-
mästä tai naiset haluavat alun
perinkin elää yksin.

Pietarin eurooppalaisen yli-
opiston sosiologian professori
Anna Tjomkina kertoo, että suu-
rissa kaupungeissa on varttunut
uusi, yksilökeskeinen sukupolvi,
joka arvostaa omia oikeuksiaan
ja tavoittelee entistä suurempaa
autonomiaa. 

Arvot näkyvät kaikessa: elä-
män eri projekteissa, lasten kas-
vatuksessa, seksuaalisuudessa ja
yksityiselämässä.

”Tasa-arvoinen kumppanuus
on tullut naisille yhä tärkeäm-
mäksi”, Tjomkina sanoo.

Se eroaa neuvostoaikana vah-
vana vallinneesta ideologiasta,
jossa mies asetettiin kotona etu-
sijalle ja jota palveltiin kaikin ta-
voin, myös seksuaalisesti.

Tjomkinan mukaan feminismi
on voimistunut Venäjällä kahden
viime vuoden aikana, vaikka se ei
ole vieläkään järin suosittua. Fe-
minismistä puhutaan paljon var-
sinkin internetissä.

”Siitä on tullut tärkeää monille
yksittäisille naisille mutta ei val-
tiolle. Valtio ei noudata suku-
puolten välisten oikeuksien poli-
tiikkaa. Syntyy osin lännessäkin

tuttu paradoksi, että naiset
muuttuvat miehiä nopeammin.”

PAŠTŠENKON nelihenkisessä per-
heessä vaimo on itsenäistynyt

niin, että aviomies on lakannut
tuntemasta itsensä perheen-
pääksi. 

Suurin järkytys oli, kun vaimo
säästi omasta palkastaan kerto-

matta siitä mitään ja osti perhee-
seen auton.

”Hän oli heti level up, minua
parempi, kun osti auton.”

Paštšenkoa autot eivät kiinnos-

ta, sillä hänen yrityksensä myy ja
korjaa polkupyöriä. Vaimo an-
saitsee hyvin kynsisalongissaan
ja pystyy maksamaan asunnon
vuokran yksin. 

”Vaimoni käyttäytyy ikään
kuin voisi tehdä kaiken itse. Lam-
pun vaihtamiseen hän katsoo
ohjeet netistä tai pyytää naapu-
rin apuun. Olen tarpeeton ihmi-

nen, ja se ärsyttää”, Paštšenko ti-
littää.

Puolitoista kuukautta sitten
vaimo ilmoitti haluavansa erota.
Paštšenkon mukaan hänen päi-
vittäiseksi retkahtaneella alkoho-
linkäytöllään oli osuutta asiaan.
Olutta kului iltaisin kuin limona-
dia. Lapsiperheen arjen sujumi-
seksi isä saa asua yhä kotona.

”Meillä on avioliitto vain lasten
takia. En ikinä halunnut tällaista
kliseetä.”

NAISTEN mahdollisuus itsenäi-
siin päätöksiin riippuu nykyään
henkilökohtaisesta taloustilan-
teesta ja luokka-asemasta. 

Jo neuvostoaikana naisella oli
oikeuksia ja itsenäisyyttä, mutta
hän oli riippuvainen valtiosta,
kuten mieskin, Tjomkina huo-
mauttaa.

Toisaalta valtio rajoittaa nais-
ten itsenäisyyttä edelleen. Tjom-
kinan mukaan valtio ei tarjoa nai-
sille tarpeeksi institutionaalista
ja sosiaalista tukea, kuten riittä-
vää lasten päivähoitoa tai kou-
luissa seksuaalikasvatusta. Niin-
pä aikaa kuluu lasten hoitami-
seen ja heidän muiden asioiden-
sa järjestelyyn palkkatyön sijaan.

”Sukupuolten välinen tasa-ar-
vo ei ole suosittua, joten naisen
autonomia ja itsenäisyys voivat
muodostaa uhan miehelle. Nii-
hin ei suhtauduta yhteisenä hy-
vänä.”

Venäjällä ei ylipäätään ole
tavatonta, että työntekoa pi-
detään naiselle sopimattomana.
Noin viidenneksen mielestä nai-
set eivät saisi tehdä töitä, ilmenee
tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimusyhtiö Romir selvitti
muun muassa venäläisten, kiina-

laisten, yhdysvaltalaisten, intia-
laisten ja saksalaisten asenteita
maanantaina julkaistussa tutki-
muksessaan, josta Venäjällä uu-
tisoi Kommersant-lehti. Venäläi-
set (800 vastaajaa) suhtautuvat
naisten työntekoon selvästi kiel-
teisimmin.

VALOKUVAAJA Jevgeni Tšud-
nyhin, 25, mielestä naisten ahke-
ran työnteon ja aloitteellisuuden
seurauksena alkaa olla entistä
vähemmän ”tavallisia” venäläi-
siä miehiä.

”Naisista on tullut vahvempia
ja viisaampia. He elättävät itse
itsensä. Herää kysymys, mihin
he tarvitsevat miestä.”

Naisten oma-aloitteisuus sätei-
lee niinkin pieniin asioihin kuin
taksin tilaamiseen treffeillä. Nai-
nen ei enää odota, että mies
hankkisi taksin, vaan tilaa sen
kännykkäsovelluksellaan.

”Aito mies tilaisi naiselle taksin
edes mainitsematta siitä hänelle.
’Sinua odottaa taksi’, hän vain sa-
noisi”, Tšudnyh kuvailee.

Hän on käynyt treffeillä, sillä
vaimo jätti hänet kaksi vuotta
sitten.

Tšudnyh uskoo, että olisi vält-
tänyt avioeron, jos olisi työsken-
nellyt enemmän ja tehnyt liitossa
enemmän.

”Vaimoni ansaitsi paremmin
kuin minä ja toi tulot perhee-
seen. Minulle se oli normaalia.
Nainen ei tarvitse välttämättä
enää ketään. On todella paljon
tyttöjä, jotka elävät nykyään yk-
sin.”

MIEHENKIN rooli on Venäjällä
muuttunut. Neuvostoliitto ei tar-
jonnut mahdollisuuksia omista-
juuteen, kun kaikki oli valtion
hallussa. 

Perestroikan jälkeen markki-
natalous muutti kurssin: miehet
loivat bisneksiään, itsenäistyivät
ja vahvistuivat.

Nuorelle sukupolvelle on tär-
keää myös isyys. Englannin kie-
len kääntäjänä itsensä elättävä
Maksim, 37, on käynyt kolme
vuotta oikeutta lapsensa tapaa-
misesta ja elatusmaksuista. 

Kesken olevan oikeudenkäyn-
nin vuoksi Maksimin nimi on
muutettu.

Kun lapsi oli pieni, Maksim läh-
ti vuodeksi opiskelemaan Britan-
niaan ja pian sen jälkeen apura-
han turvin kolmeksi vuodeksi
Yhdysvaltoihin. Lapsi ja yliopis-
tossa työskentelevä vaimo odotti-
vat Pietarissa.

Maksimin palattua Venäjälle
pariskunta erosi.

”Vaimo ryhtyi puhumaan, että
erotaan. En ensin täysin usko-
nut, että hän tarkoittaa sitä. Hän
hoki, että erotaan. Lopulta mi-
nulta loppui kärsivällisyys ja sa-
noin, että minä lähden”, Maksim
kertoo puhelimitse Siperiasta.

OIKEUDEN tuoreimman päätök-
sen mukaan Maksim saa tavata
lasta vain äidin läsnä ollessa. Hän
on hakenut apua muun muassa
lapsia ja perheitä auttavasta pie-
tarilaisesta järjestöstä.

”Minulle sanottiin, että olen
seitsemän vuoden aikana vasta
toinen mies, joka on hakenut
apua, koska haluaa tavata lasta.”

Yhteydenpito lapseen ta-
pahtuu nyt etänä Skypessä, sillä
Maksim on ollut marraskuusta
lähtien Siperiassa lapsuuden-
perheensä luona. Vakituista työ-
tä hän ei ole onnistunut saamaan
koulutuksestaan huolimatta. 

Pietariin Maksim aikoo palata
ensi vuoden alussa, kunhan löy-
tää töitä.

”Pitää miettiä, miten saan
maksettua elatusmaksut ja asun-
non, että jäisi rahaa vielä elämi-
seenkin.”

PERINTEINEN ydinperhe on pie-
tarilaismiehille tärkeä. 

Tšudnyh kertoo saaneensa
perheestä paljon tukea. Paštšen-
kon mielestä perhe tuo statusta.

”Venäjällä perhettä arvoste-
taan. Se on meillä varmaan jo ve-
ressä ja geeneissä.”

Paštšenko yrittää korjata ti-
lannetta kotona. Hän on hakenut
apua alkoholiongelmaansa ja vä-
hentänyt juomista. Hän toivoo,
että vaimokin näyttäisi vielä heik-
kouttaan.

”Vuoteen ei ole ollut keskuste-
luja tai sanoja, jotka liittyisivät
rakkauteen. Vaimosta on tullut
niin karaistunut.”

Jenni Jeskanen HS

Jevgeni Tšudnyh uskoo, että olisi välttänyt avioeron, jos olisi työskennellyt enemmän ja tehnyt liitossa enemmän.
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”Vaimoni ansaitsi paremmin kuin minä ja toi tulot perheeseen. Minulle se oli normaalia”, kertoo Jevgeni Tšudnyh. Vaimo jätti hänet kaksi

vuotta sitten.

Ostap Paštšenko arvostaa perinteisiä sukupuolirooleja. Hänestä

miehen pitää maksaa aina lasku ravintolassa.

”Naisen asema
perheessäni
muuttui 
sellaiseksi, 
mitä minä 
en ymmärrä.”
Ostap Paštšenko ”Naisista on 

tullut vahvempia
ja viisaampia. 
He elättävät 
itse itsensä.”
Jevgeni Tšudnyh

Maksim on ollut marraskuusta lähtien Siperiassa lapsuudenperheen-

sä luona. Hän saa tavata lastaan vain äidin läsnä ollessa. 


