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niemi
Lastenkasvatusoppaat tarjoavat ikkunan
vanhemmuuden ja kasvatuksen käytän
töjen ja arvojen muutoksiin. Tässä es
seessä kurkistamme Venäjälle: millaisia
käsityksiä vanhemmuudesta tuotetaan
Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän suosi
tuimmissa venäläisissä lastenkasvatus
oppaissa. Esseemme perustuu 15 van
hemmille suunnatun oppaan analyysiin.
Lapsuus ideologisena ilmiönä
Neuvostoliitossa lapsuus oli tärkeä ideo
loginen käsite, ja siihen heijastui mo
nia sosialistiseen järjestelmään liitetty
jä odotuksia ja toiveita. Lapsuudella oli
keskeinen paikka poliittisessa propagan
dassa, ja neuvostolapset esitettiin siinä
maailman onnellisimpina ja parhaiten
kohdeltuina (Kelly 2009). Neuvosto
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liittolaiseen kasvatukseen liittyi olennai
sesti ajatus moraalisesta kasvatuksesta
(vospitanije), jonka tavoitteena oli uusien
kommunismin rakentamiseen sitoutu
neiden sukupolvien tuottaminen.
Osana maan sosialistisen moderni
saation projektia valtio omaksui itsel
leen keskeisen roolin lastenkasvatukses
sa. Valtiollisen päivähoitojärjestelmän,
lasten ja nuorten järjestöjen (lokakuu
laiset ja pioneerit) sekä pedagogiikan ja
lääketieteen asiantuntijoiden tehtävänä
oli vastata poliittisesta sosialisaatiosta ja
tarkkailla ja opastaa vanhempia kasvatus
tehtävässä (Iarskaia-Smirnova & Roma
nov 2012). Sosialismin ikonisia lapsuu
den representaatioita olivat esimerkiksi
tervehenkiset pioneerit punainen huivi
kaulassaan tai kirkassilmäiset lapset my
häilevän Stalinin syleilyssä. Neuvostolii
ton hajottua ne vaihtuivat ristiriitaisiin
kuviin yhtäältä katulapsista ja köyhyy
destä ja toisaalta uusrikkaiden perhei
den huikentelevaisesta elämäntyylistä.
Viime vuosina perheestä ja lapsuu
desta on jälleen tullut keskeinen ideolo
gisen kamppailun kohde Venäjällä. Val
tio on käynnistänyt monia perhepoliitti
sia toimia, joiden päämääränä on nostaa
syntyvyyttä ja tuottaa ”hyvinvoivia per
heitä” (blagopolutšie semi). Yhdessä or
todoksisen kirkon kanssa valtio on pyr
kinyt edistämään ”perinteisiä perhear
voja” ja ”hengellisiä ja siveellisiä arvoja”

(Isola 2013). Julkisessa keskustelussa
ihanteena toistuu valkoihoinen keski
luokkainen heteroydinperhe, jossa on vä
hintään kaksi lasta (Iarskaia-Smirnova &
Romanov, 2012).
Vanhemmuus ja kodin piiri ovat
nousseet tärkeään asemaan myös uu
den keskiluokan rakentumisessa. Keski
luokalle on tarjolla suuri kirjo erilaisia
kaupallisia kasvatus- ja perhepalveluita,
kulttuuritapahtumia ja mediatuotteita
(Maiofis & Kukulin 2010, 6–7). Keski
luokkainen vanhemmuus näyttäytyy
vastuullisena tehtävänä, jonka toteutta
minen vaatii vanhemmilta muun muassa
psykologian, pedagogian ja lääketieteen
asiantuntijatiedon hallintaa (Špakovs
kaja 2012).
Osa edellä kuvattua ilmiökenttää
ovat myös lastenkasvatusoppaat, joiden
suosio ja kulttuurinen näkyvyys ovat li
sääntyneet merkittävästi viime vuosina.
Kasvatuksellista tietoa tarjotaan van
hemmille myös erilaisten kurssien ja
koulutusten muodossa. Kasvatusta kos
keva asiantuntijatieto oli keskeisellä si
jalla myös Neuvostoliitossa, mutta vasta
1990-luvulla alkanut kustannustoimin
nan vapautuminen ja kaupallistuminen
teki mahdolliseksi kasvatusoppaiden tar
jonnan räjähdysmäisen kasvun. Neuvos
toaikana psykologinen diskurssi ei po
pularisoitunut samalla tapaa kuin länsi
maissa, sillä ihmiselämän ja sosiaalisten
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suhteiden ymmärrystä hallitsivat poliitti
sen sosialisaation ja moraalisen kasvatuk
sen näkökulmat (Matza 2009). Nyk yään
mitä moninaisimmat diskurssit – lääke
tieteen, kasvatustieteen, psykologian,
uskonnon ja henkisyyden – kamppailevat
uusilla vanhemmuuden markkinoilla.
Tarkastelemme populaareja lasten
kasvatusoppaita kulttuurisina teknolo
gioina, jotka muotoilevat käsityksiä siitä,
millaista on hyvä vanhemmuus. Olem
me kiinnostuneita siitä, millaista asian
tuntijatietoa oppaissa tarjotaan, millai
siksi vanhempien ja asiantuntijoiden vä
liset suhteet kuvataan ja millaisia tehtä
viä ja toimijuutta asiantuntijoille ja van
hemmille kirjoitetaan.
Kasvatusoppaiden kirjo
Venäläiset ilmoittavat, että kasvatusop
paat ovat heidän tärkeimpiä tietolähtei
tään lastenhoidosta ja kasvatuksesta.
Vanhemmille suunnatun kyselyn mu
kaan 27,8 prosenttia naisista ja 22,6 pro
senttia miehistä uskoo, että kasvatusop
paat ovat tärkein apu vastuulliselle van
hemmuudelle ja lapsen ja vanhemman
välisen suhteen rakentamiselle (Fond
podderžki detei 2009). Neuvostoliitto
laisia kasvatuskäytäntöjä leimasi asian
tuntijoiden kyseenalaistamaton auktori
teetti ja vanhempien asema tiedon koh
teina. Nyttemmin vanhempien ja asian
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tuntijoiden välinen suhde ja asiantunti
jadiskurssien kirjo on moninaistunut ja
osittain demokratisoitunut.
Viimeisten 10–15 vuoden aikana Ve
näjällä on julkaistu suuri määrä kirjoja,
jotka sisältävä neuvoja vanhemmuuteen
ja eri-ikäisten lasten hoitoon ja kasvatuk
seen. Kirjojen teemat vaihtelevat kasva
tuspsykologiasta ja lapsen intellektuaa
lista kehityksestä lääketieteellisiin oppai
siin, jotka keskittyvät lapsen fyysisen ter
veydentilan parantamiseen. Käsittelys
sä ovat muun muassa kattavat lasten hoi
don, terveyden, hygienian, ravitsemuk
sen, ”sukupuolikoulutuksen” sekä käyt
täytymisen ongelmat ja niiden korjaa
minen (keskittymishäiriöt, hyperaktii
visuus, aggressiivisuus ym.). Lisäksi op
paita on kirjoitettu lasten ja vanhempien
suhteen läheisyydestä ja luottamukses
ta sekä monista perheen arkeen liittyvis
tä näkökulmista, kuten erityislapsen kas
vatuksesta, lastenhoitajan palkkauksesta
ja lasten kurituksesta. Suurin osa lääke
tieteellisiä ohjeita antavista kirjoista kes
kittyy alle kolmivuotiaisiin lapsiin. Alle
kouluikäisten lasten kasvatukseen liitty
vät kirjat perustuvat enimmiltään psyko
logisiin ohjeisiin lapsen käyttäytymises
tä ja lapsen kanssa kommunikoinnista.
Esseemme pohjautuu 15 vanhem
mille suunnatun opaskirjan analyysiin,
ja tekstissämme tarkastelemme vain ve
näläisiä oppaita ja niiden tarjoamia van

hemmuuden malleja. Olemme myös ra
janneet käsittelymme oppaisiin, jotka on
suunnattu alle kolmivuotiaiden lasten
vanhemmille, sillä nämä ovat erityisen
suosittuja ja koska venäläiset ”lapsuuden
asiantuntijat” näkevät usein lapsen en
simmäiset kolme vuotta tärkeimpänä
ajanjaksona lapsen kehityksessä. Oppai
den valikoinnissa käytimme kolmea kri
teeriä: painosmäärän kokoa, lukijoiden
suosituilla nettifoorumeilla (littleone.ru,
eva.ru, chado.spb.ru, babyforum.ru) an
tamia suosituksia ja 25 pietarilaisen kir
jakaupan myyjien listaamien suosituim
pia kirjoja. Aineiston oppaat on julkais
tu vuosien 2000–2014 välisenä aikana.
Osa aineistoon valikoitujen teosten
kirjoittajista on ammatiltaan lastenlää
käreitä ja osa lapsi- ja perhepsykologian
asiantuntijoita tai opettajia. Kirjat sisäl
tävät tekijöiden tiedot ammatillisesta eri
koistumisesta, tieteellisistä tutkinnoista ja johtotehtävistä eri hoitolaitoksis
sa. Näin he paikantavat itsensä ”lapsuu
den asiantuntijoiksi”. Temaattisesti kir
jat vaihtelevat lasten fyysisestä tervey
destä ja sen hoidosta lapsen psyykkisiin
ongelmiin ja lapsuuden kriiseihin, lap
sen henkiseen, motoriseen ja fyysiseen
kehitykseen sekä vanhemman ja lapsen
suhteeseen.
Analysoimme diskurssianalyysin
keinoin oppaiden muodostamaa norma
tiivista käsitystä vanhemmuudesta sekä
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asiantuntijatiedon roolia vanhemmuu
den säätelyssä. Olemme identifioineet
aineistosta kolme hyvän vanhemmuu
den diskurssia. Ensimmäistä kutsumme
”luonnollisen vanhemmuuden diskurs
siksi”, ja siinä painotetaan vanhemman,
erityisesti äidin, luonnollisia ja intuitii
visia kykyjä hoitaa ja kuunnella lastaan.
Tässä diskurssissa asiantuntijat nähdään
lähinnä vanhemmuuden tukijoina. Toi
nen, ”tietoon perustuvan vanhemmuu
den diskurssi”, pohjautuu yksityiskohtai
seen ja institutionalisoituun asiantunti
jatietoon lapsen kehityksestä, mikä van
hempien tulee oppia pystyäkseen päte
vöitymään vanhempana. Tässä diskurs
sissa asiantuntijoiden rooli korostuu ja
vanhempien pätevyyttä mitataan heidän
omaksumansa asiantuntijatiedon kaut
ta. Kolmas vanhemmuuden diskurssi on
”käytännön järjen” diskurssi, jossa ko
rostuu vanhemman rooli lapsensa tunti
jana, mutta myös hänen velvollisuutensa
hallita vanhemmuutta koskevaa asian
tuntijatietoa, jotta hän pystyy valitse
maan lapsensa yksilölliseen kehitykseen
sopivat neuvot ja kasvatusmallit.
Terapeuttinen psykologiasta am
mentava tieto on vahvimmin läsnä luon
nollisen vanhemmuuden diskurssissa,
jossa painotetaan henkilökohtaista ko
kemusta ja subjektiivista hyvinvointia ja
työstetään vanhemman ja lapsen emotio
naalista ja kommunikatiivista suhdetta.
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Tietoon perustuvassa diskurssissa lääke
tiede toimii ylimpänä auktoriteettina ei
kä subjektiivinen hyvinvointi näyttäydy
relevanttina. Käytännön järjen diskurs
sissa painottuu enemmän hoivan ratio
nalisointi ja tehokkuus, jonka kautta vanhemmat voivat vapauttaa aikaa myös
muihinkin kuin hoivavelvollisuuksiin.
Kaikkien oppaiden kuviteltu lukija on
keskiluokkainen vanhempi ja lähes au
tomaattisesti äiti, jonka oletetaan halua
van kirjojen avulla pätevöityä vastuulli
seksi vanhemmaksi.
Luonnollinen vanhemmuus
Luonnollisen vanhemmuuden mallissa
vanhemmuuden katsotaan perustuvan
”luonnolliseen” ja ainutkertaiseen lapsen
ja vanhemman suhteeseen. Teoksissa py
ritään vahvistamaan lapsen ja vanhem
man symbioottista suhdetta, hyväksy
mään oma epätäydellisyys vanhempana
ja vastustamaan kasvatuksen normatii
visia käytäntöjä. Normien ja mekaani
sesti tuotettujen asiantuntijaneuvojen si
jaan korostetaan vanhemmuuden yksi
löllisyyttä ja henkilökohtaista kokemus
ta. Kasvatuksen tulee rakentua suhteessa
lapsen erityisiin psyko-fyysisiin ominai
suuksiin, vanhempien keskinäiseen suh
teeseen sekä perheen tilanteeseen.
Tämäntyyppinen vanhemmuuden
diskurssi resonoi yhdysvaltalaisten las

tenlääkärien William ja Martha Searsin
luonnollisen vanhemmuuden käsitteen
kanssa, jonka mukaisesti vanhemmat
nähdään lastensa hoidon parhaina asiantuntijoina. Tässä mallissa asiantuntijat,
kuten lääkärit, toimivat vanhempien aut
tajina. Searsit kutsuvat äitiä ”tohtori äi
diksi”. Koska äiti on lähimpänä lasta, hän
kykenee heidän mukaan parhaiten ja no
peimmin diagnosoimaan lapsen sairau
den oireet. Vanhemmuuden kokemus
perustuu ”luonnolliseen” yhteyteen äi
din ja lapsen välillä.
Opettajat Elena ja Boris Nikitin kir
joittivat ensimmäisinä Neuvostoliitossa
vanhempien ja asiantuntijoiden tiedos
ta ja yhteistyöstä. Heidän tuotantoaan
luonnehtii luonnollisen vanhemmuu
den malli. Heidän kirjansa Me ja lapsemme julkaistiin ensimmäisen kerran
jo vuonna 1963, mutta sen uusintapai
nokset ovat edelleen eniten luetuimpien
oppaiden joukossa. Kirjoittajat kehotta
vat vanhempia kuuntelemaan omaa ko
kemustaan ja lapsensa tarpeita. He esit
tävät oman kokemuksensa lastenkasva
tuksesta yrityksenä muuttaa virallisia
neuvostoliittolaisia säädöksiä. Nikitinit
toteavat, että vanhempien osaaminen ja
kokemus on vahvempi auktoriteetti kuin
neuvostoliittolaisten asiantuntijoiden,
valtiollisen lääketieteen ja pedagogii
kan edustajien. Kirjoittajat kertovat, että
heidän teoksensa on henkilökohtainen
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ja ainutkertainen tarina, he eivät pidä
kirjaansa varsinaisena kasvatusoppaana,
jonka avulla vanhemmat pätevöityisivät.
Teos alkaa sanoilla: ”Lukija, kirjassa, jo
ta pidät kädessäsi ei ole vinkkejä, saarno
ja ja kehotuksia tehdä kuten me teemme.
Tämä on yksinkertainen tarina meistä
ja pojastamme, kolmesta mummosta ja
meidän välisistämme loputtomista rii
doista.” (Nikitin 2015, 12).
Nikitinit olivat Neuvostoliitossa en
simmäisten joukossa kehittämässä lap
sen varhaisen kehityksen ideologiaa.
Heidän ideansa seurasivat marxilaisia
ajatuksia siitä, että oikeudenmukainen
yhteiskunta mahdollistaa kaikkien ky
kyjen kukoistamisen. Myöhäisneuvosto
liittolainen lapsipolitiikka ja -pedagogiik
ka tähtäsi nerojen tuottamiseen, mikä
perustui lapsen potentiaalin löytämi
seen jo nuorella iällä. Nikitinit kuitenkin
näkivät läheisen ja intiimin vuorovaiku
tuksen lapsen ja vanhempien välillä sekä
lapsen täysivaltaisen osallistumisen per
heen elämään tärkeämpänä kuin am
mattilaisten neuvot potentiaalista. Hei
dän mukaansa lapsen varhainen kehitys
tapahtuu kotona, jossa tulee ottaa huo
mioon yksittäisen lapsen erityistarpeet
ja -piirteet.
Myös uudemmat kasvatusoppaat ke
hottavat vanhempia hylkäämään kasva
tuksen ja hoidon ”valmiit reseptit” ja seu
raamaan omia tunteitaan ja intuitiotaan,
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joiden nähdään takaavan vanhempien ja
lasten hyvät suhteet, onnen ja ilon:
En vastusta äitiyteen ja synnytykseen
valmentavia kirjoja enkä ole missään
tapauksessa vastasyntyneiden lää
ketieteellistä hoitoa vastaan. Yksin
kertaisesti, mitä enemmän nuori äi
ti rakentaa vaistojensa, intuition ja
rakkauden varaan sitä helpommin
ja terveemmin muovautuu lapsen
ensimmäinen ja maailman tärkein
suhde. Sitä iloisempia ovat uuden
ihmisen elämän ensimmäisen vuo
den tapahtumat. (Mlodik 2009, 10.)
Luonnollista vanhemmuutta korostavis
sa teoksissa korostuu ajatus äidin, isän ja
lapsen onnellisuudesta ja läheisyydes
tä vanhemmuuden lähtökohtana. Tämä
voidaan saavuttaa jaetun synnytyskoke
muksen, imetyksen, yhdessä nukkumi
sen ja kantorepun käytön kautta. Näiden
käytäntöjen kerrotaan auttavan kehittä
mään vanhemman intuitiota ja olevan
keskeisiä lapsen ja vanhemman välisen
herkän tunnesiteen kehittymiselle se
kä lapsen tulevaisuuden hyvinvoinnille.
Asiantuntijatietoon
perustuva vanhemmuus
Toinen vanhemmuuden malli perustuu
vanhemmuuden kehittymiseen mahdol

lisimman laaja-alaisen erityisasiantunte
muksen myötä. Nimitämme tätä suun
tausta asiantuntijatietoon perustuvaksi
vanhemmuudeksi. Tässä lapsen oikea
oppinen hoito perustuu institutionalisoi
tuun tietoon lapsen kasvun ja kehityksen
normatiivisista vaiheista sekä lapsen fy
siologisen, kognitiivisen, emotionaalisen
ja motorisen kehityksen standardeista.
Niitä kuvataan määrällisesti esimerkiksi
lapsen pituuden, painon, pään koon tai
rinnanympäryksen mittoina sekä luetteloina iän mukaisesta erityistaitojen ja
toimien kehityksestä.
Asiantuntijatietoon sisältyy myös
lapsen hygieniaan, kurinpitoon ja ravit
semukseen liittyviä ohjeita kuten päivit
täiset rutiinit, ruokailustandardit ja -ai
kataulut. Kirjoista löytyy hyvinkin tark
koja ohjeita, esimerkiksi vauvoille suosi
tellut ruokamäärät grammoissa tai mil
lilitroissa, kaloritarve iän ja sukupuolen
mukaan, ruokinta-aikataulut ja reseptejä
lasten aterioiksi. Esimerkiksi lastenlää
kärien Tsaregorodtsovan ja Bolotovskin
kirja alkaa listalla vauvan hoitotarvik
keista ja vaatteista:
Vastasyntyneen vauvan hoitoon tar
vitaan: vanupuikkoja, harsopyyhkei
tä, vauvan kosteusemulsiota ja talk
kia, vauvaöljyä, kaksi pipettiä (silmiä
ja nenää varten), ilmavaivaputki, pe
räruiskepumppu, kuminen kuuma
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vesipullo, lämpömittari, tutti (Bolo
tovski & Tsaregorodtsov 2006, 15).
Tekijöiden mukaan vanhempien täy
tyy myös valmistautua huolellisesti lap
sen kotiin tulemiseen: asuntoa on kor
jattava sekä paikat vauvanhoidolle, kyl
vetykselle ja tavaroiden säilyttämiselle
ja lapsen liikkumiselle on valmisteltava
(Bolotovski & Tsaregorodtsov 2006, 15).
Asiantuntijavanhemmuus perustuu aja
tukselle, jonka mukaan lapselle täytyy
luoda tietynlaiset puitteet, jotka ovat sa
mat jokaiselle lapselle riippumatta lapsen
sukupuolesta, vanhempien koulutuk
sesta, taloudellisesta asemasta tai per
heen muista elinolosuhteista. Vanhem
pien tulisi ymmärtää tämä asiantuntija
tietoon pohjaava erityinen ”lasten maa
ilma” normina, ja tämän normin tulisi
ohjata heidän toimintaansa. Lapsi näh
dään ”monimutkaisena mekanismina”,
jonka hoito edellyttää asianmukaista toi
mintaa. Kirjat on siis rakennettu käyttö
oppaiksi, joiden tarkoituksena on kou
luttaa vanhemmat ”käyttämään” tätä
”mekanismia” ohjeiden mukaisesti.
Vanhempien pätevyyttä arvioidaan
heidän omaksumansa lääketieteelli
sen kielen ja tutkimustietoon perustu
van hoitotaidon kautta. Lääkärit esite
tään tärkeimpinä auktoriteetteina van
hemmuuden käytäntöjen ja taitojen ke
hityksessä. Lääkärit tarjoavat tietoa, joka
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vanhempien täytyy oppia, ja ”ammatti
laisten neuvosto” nähdään kirjoissa te
hokkaana keinona estää lapsen kehityk
sen ongelmia tai sairauksia. Lisäksi kir
jat toimivat avustajina vanhempien ja
lastenlääkärien vuorovaikutuksessa:
Nuorten potilaiden hoidossa ei voi
saavuttaa menestystä ellei löydä yh
teisymmärrystä vanhempien kans
sa. On hyvin tärkeää tehdä äideistä,
iseistä, isoisistä ja isoäideistä liittolai
sia, ja tämä on mahdollista vain sil
loin, kun he eivät vain yksinkertai
sesti noudata asiantuntijoiden oh
jeita ja suosituksia, vaan myös ym
märtävät mistä puhutaan, mikä lap
sen sairauden aiheuttaa, mitkä ovat
sairauden ensimmäisiä merkkejä ja
kuinka lasta voi auttaa ennen lääkä
rin saapumista. (Bolotovski & Tsare
gorodtsov 2006, 11.)
Asiantuntijatietoon perustuvan van
hemmuuden mallin teokset käyttävät vi
rallista kieltä. Ne eivät kirjoita poleemi
sesti eivätkä yritä esittää erilaisia näkö
kulmia. Ne esittävät lapsen kehityksen ja
fysiologian sukupuolittuneena ”objektii
visena” totuutena.
Tässä iässä lapselle kehittyy selkeäs
ti suhde ulkomaailmaan. Hän iloit
see sukulaisista ja ystävistä, pyytää

heitä leikkiin ja kieltäytyy kontak
tista tuntemattomien kanssa. Hän
kasaa kuutioita, poistaa pyramidista
renkaan jne. Yhdentoista kuukauden
ikäisenä lapsenne seisoo jo hyvin il
man tukea ja joskus ottaa ensimmäi
siä askeliaan ilman tukea. Leikeissä
ilmenee jo juoni: tytöt tuudittavat ja
ruokkivat nukkea, pojat ajavat autoa
jne. Lapsi alkaa ymmärtää puhetta ja
käyttää ensimmäisiä sanojaan: ”an
na”, ”ostaa”, ”kis-kis”. Lapsi ymmär
tää kiellon. (Bolotovski & Tsarego
rodtsov 2006, 51.)
Tämän lajin kirjojen keskeinen teema on
vanhempien pätevyys, jota mitataan am
mattitaidon ja käytännön taitojen mää
rällä. Vanhemmat esitetään alun pe
rin epäpätevinä lapsen hoidossa, mutta
omaksuttuaan tarvittavan määrän lääke
tieteellistä tietoa he voivat tulla päteviksi.
Tekijät kannustavat ”lukijanoviiseja” sel
viytymään epäröinnistä ja peloista: ”äl
kää pelätkö”, ”älkää hermostuko”, ”älkää
antako periksi”, ”taistelkaa”, ”tärkeintä
on että ette panikoi” (Bolotovski & Tsa
regorodtsov 2006, 99). Vanhempien ei
kuitenkaan tulisi poiketa asiantuntijoi
den ohjeista ruokavalion ja päivittäisen
rutiinien suhteen: ”Tavallisesti suosi
tellaan ruokintaa kuusi kertaa päivässä,
3,5 tunnin välein” (Bolotovski & Tsare
gorodtsov 2006, 36). Riittävän ja tarkan

KULTTUURINTUTKIMUS 34 (2017): 1 | VERKKO

5

asiantuntijatiedon soveltamisen takaa
miseksi vanhempia kehotetaan jatkuvasti
seuraamaan lapsen fyysistä kuntoa, pun
nitsemaan ja mittaamaan lapsi säännöl
lisesti sekä tarkkailemaan muita lapsen
psyko-fyysisen kehityksen mittareita.
Käytännön järjen diskurssi
Vanhemmuuden kolmas malli, jota kut
summe käytännön järjen malliksi, ra
kentuu sekä asiantuntijatietoon että van
hempien henkilökohtaiseen kokemuk
seen. Asiantuntijatieto perustuu norma
tiivisiin näkemyksiin lapsen kehitysvai
heista, mutta vanhempien käytännön
tiedon nähdään antavan heille mahdol
lisuuden valita omalle lapselleen parhai
ten sopivan hoito- ja kasvatusstrategian.
Vanhemmuudessa pätevöityminen ilme
nee tässä mallissa kykynä yhdistää lap
sen erikoistarpeet ja vanhempien koh
taamat ongelmat asiantuntijatietoon ja
soveltaa tätä lapsen hoidossa. Asiantun
tijatieto esitetään monimutkaisena ja
ylenmääräisenä. Läpi kuultaa ajatus, et
tä vanhemmilla on vaikeuksia soveltaa
sitä lasten päivittäisessä hoidossa. Päte
vien vanhempien tulee tuntea asiantun
tijadiskurssi ja käyttää sitä lähtökohta
na, mutta heidän tulee myös pystyä so
veltamaan tietoa elämäntilanteeseensa
ja oman lapsensa erityistarpeisiin.
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Käytännön järkeä painottavissa teoksissa siis korostetaan, ettei asiantuntija
tietoa voi soveltaa suoraviivaisesti ja et
tä tieto voi olla riittämätöntä yksittäi
sen lapsen tapauksessa. Vanhemmat ku
vataan pätevinä toimijoina, jotka tietä
vät oman lapsensa tilanteen ja tarpeet ja
voivat valita itselleen sopivat ohjeet asi
antuntijatiedosta. Tämä malli ei vaatii
vanhemmilta asiantuntijatiedon hallin
nan lisäksi taitoa tiedon kriittiseen poh
dintaan ja soveltamiseen:
Kirjoittajan tavoitteena ei ole säädel
lä tiukasti äidin ja isän toimintaa. Lu
kijat eivät löydä tästä kirjasta ohjeita
kuten ”tietyn ikäisenä pitää alkaa an
taa jotain ja viiden kuukauden ikäi
senä… […] Tavoitteemme on yksin
kertaistaa [vanhemmuuden] tehtä
vää, jotta vanhemmat itse voivat teh
dä oikeita päätöksiä, jotka perustu
vat loogisuuteen ja maalaisjärkeen.
(Komarovski 2012, 109.)
Komarovski pitää tehtävänään opas
taa vanhempia antamalla heille tarvit
tavat tiedot, jotta he voivat keskustella
asiantuntijoiden kanssa yhteisellä kie
lellä ja ymmärtää riittävän hyvin heidän
ohjeensa. Hänen kirjansa sisältävät tie
toa lapsen kehityksen lääketieteellisistä
normeista, laboratoriotestien indikaat
toreista sekä ohjeista kuinka lukea testi

tuloksia ja lääkemääräyksiä. Kirjat ovat
tyypiltään kuin lääketieteellisiä ensyklo
pedioita, mutta kirjoitettu suuren yleisön
kielellä. Vanhemman pätevyys on erityi
sesti ”lapsensa rakastamisessa”. Tämä
on kuitenkin jätetty ulos monista kir
jan keskusteluista ja näyttäytyy toissijai
sena ajatukselle, jonka mukaan hoito ra
kentuu ensisijaisesti kommunikaatiolle
asiantuntijoiden kanssa:
Kaikki lukemanne tulee nähdä jona
kin, joka antaa ajattelemisen aihetta.
Yksikään sielu koko maailmassa ei
voi ymmärtää ja rakastaa lastasi ku
ten Te. Toinen asia onkin sitten se,
että ymmärrys, rakkaus, ajattelu, ih
mettely ja kaikki muu eivät aina ta
kaa menestystä. (Komarovski 2012,
12.)
Käytännön järjen kategoriaan kuuluvat
kirjat kertovat vanhemmille lapsen ke
hityksen normatiivisista mittareista, joi
ta lapsuuden asiantuntijat käyttävät lap
sen kehityksen arviointiin: sopiva paino,
lapsen kasvu elinkuukausittain, eri ikä
kausien kriisit ja niiden oireet ja läpikäy
minen. Kirjoissa jätetään kuitenkin tilaa
myös vaihtelulle. Vaihtelun tulee kuiten
kin pysyä normaalin rajoissa, ja se mää
räytyy yksittäisen lapsen yksilöllisten
ominaisuuksien mukaan. Näin vanhem
mille jää enemmän vapautta tulkita indi
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kaattoreita ja ottaa huomioon oma koke
muksensa lapsen kasvatuksesta:
Ei ole kenellekään salaisuus, että
kaikki lapset kehittyvät eri tavalla.
Lapsilla on luontaisia eroja tempera
mentissa, taidoissa ja kyvyissä. Jo kai
kista nuorimmilla lapsilla on oman
laisensa luonne, joka on otettava
huomioon. On kuitenkin olemassa
joitakin yleisiä malleja. (Murašova
2014, 5.)
Esimerkiksi yllä siteerattu lastenpsyko
logi Jekaterina Murašova uskoo, että
”tarkkaavaisten vanhempien pitää tietää,
miten lapsen puhe normaalisti kehittyy
ennen koulun alkua.” Hänen teoksensa
sisältää lapsen puheen kehityksen stan
dardit eri ikäkausina ja listaa mahdolli
sia merkkejä puheen viivästyneestä ke
hityksestä sekä luokittelee puheen ke
hityksen ongelmia ja tähän liittyviä oi
reita. Kirjassa rohkaistaan vanhempia
ottamaan välittömästi yhteyttä asian
tuntijaan, jos he havaitsevat viiveitä pu
heen kehityksessä. Vanhempien ammat
titaitoa on kyky havaita ongelma ajoissa,
tulkita oireet, löytää oikea asiantuntija ja
seurata tarkasti heidän antamaansa hoi
tosuunnitelmaa.
Teosten retorinen tyyli ilmentää vel
vollisuutta: ”teidän täytyy”, ”teidän ei pi
täisi”, ”älkää unohtako”, ”on muistettava”
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ja niin edelleen, mutta mukaan kirjoit
tautuu myös luottamuksellista ja men
toroivaa sävyä, kun kirjoittajat esitetään
kokeneempina neuvonantajina. Kirjoit
tajat keskustelevat lukijoidensa kanssa
ja ottavat huomioon heidän tunteensa,
huolensa ja ongelmansa, jotka esitetään
yleisiksi muidenkin nuorten vanhem
pien keskuudessa. Ongelmat esitetään
”normaaleina” ja tavanomaisina, niiden
ehkä pelottava terä leikataan. Ajoittain
kirjoittajat esittelevät ”helppoja resepte
jä”, joita lukijat voivat käyttää ongelma
tilanteiden ratkaisussa:
Yrittäkää olla suhtautumatta lapsen
oikkuihin heidän yrityksenään kiu
sata teitä. Kuvitelkaa hänet vieraalta
planeetalta tulleeksi vieraaksi, joka
puhuu huonosti maan kieltä ja yrittää
välittää jotain tietoisuuteesi. Muista
kaa, että lapsen asemaa hankaloittaa
se, että verrattuna ulkoplaneettalai
seen hänellä ei ole omaa äidinkieltä,
jota hän puhuisi helposti. (Murašova
2014, 27.)
Moderni venäläinen vanhemmuus
Edellä lyhyesti esittelemämme vanhem
mille suunnattujen kasvatusoppaiden
diskursiivinen kenttä on kirjava yhdis
telmä psykologisia, pedagogisia ja lääke
tieteellisiä tietomuotoja. Yhtäältä mo

derni venäläinen vanhemmuus määrit
tyy kompetenssiin perustuvana tietotaitona, jota säätelevät useimmiten lää
ketieteelliseen ja kehityspsykologiseen
tietoon paikantuvat normatiiviset ideat
lapsen kehityksestä ja hoidosta. Toisaalta
vanhemmuutta leimaavat myös yksilölli
syyden, valinnanvapauden ja vastuulli
suuden ideaalit.
Kaikille opaskirjoille yhteinen piirre
on se, että vanhemmuus esitetään moni
mutkaisena toimintana ja kompetenssi
na, joka edellyttää itsensä kehittämistä
asiantuntijatiedon avulla. Jopa luonnol
lisen vanhemmuuden diskurssi, joka ve
toaa lapsen ja vanhemman suhteen myö
täsyntyisyyteen, nostaa esille tarpeen
erityisosaamiselle ja asiantuntijatiedol
le, jonka avulla voidaan taata ”luonnolli
sen” suhteen kehittyminen äidin ja lap
sen välille. Keskiluokkainen äiti näyt
täytyy kaikissa teoksissa keskeisimpä
nä toimijana, jolle asiantuntijatieto on
suunnattu ja jonka apuna isä ja isovan
hemmat toimivat.
Nyky-Venäjällä isovanhempien roo
li lasten hoidossa on yhä merkittävä.
Kirjoittajat ottavat tämän huomioon,
mutta isovanhempien esitetään usein
myös edustavan vanhentunutta lasten
kasvatustietoa, joka ajoittain sotkee lap
sen oikeaoppista kasvatusta. Babuškan
sijaan ”lapsuuden asiantuntijat” näyttäy
tyvät äitien luotettavimpina liittolaisina.
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Jatkossa olisi kiinnostavaa pureutua tar
kemmin siihen, miten vanhemmat luke
vat näitä oppaita ja tulkitsevat niissä an
nettuja ohjeita.
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