Toimittaja Emma Lillqvist: Kuukautisköyhyys tarkoittaa sitä, että
kuukautissuojia tarvitsevalla ei ole varaa ostaa suojia. Mitä sä tiedät
kuukautisköyhyydestä suomessa ja onko se sinulle tuttu termi?

Tuuli Kontiainen: On tuttu termi. En tiedä siitä kovin paljoa, mutta jotakin...ja mitä
se tarkoittaa suomessa? No varmaan suomessakin on ihmisiä ketkä ei
niinku...kenellä on oikeasti niin taloudellisesti tiukka tilanne, että ei ole mahdollista
ostaa. Enkä mä tiedä saako suomesta niinku mistään niinku suojia, saakohan
jostain niinku vaikka leipäjonosta.

Taneli Laaksonen:
En ole ikinä kuullut tästä termistä, mutta aika selkeä idea tuntuu olevan, että tämän
nimen perusteella jo pelkästään, että. Mutta en ole aikaisemmin kyllä kuullut.
EL:
Mitä ajatuksia se herättää?
TL:
No kyllä mun mielestä kaikil naisilla pitäisi olla mahdollisuus saada jotain kautta
edes tuota kuukautissuojia tai tamponeja tota et se olis mun mielestä aika sellanen
itsestäänselvä asia, että pitäis niinku ees jotain kautta saada.

Reetta Sihto
No on kyllä entuudestaan tuttu termi, että olen kyllä ennenkin kuullut tästä
ongelmasta, että sinänsä en niinku ehkä ihan hirveästi tiedä kuukautisköyhyydestä
Suomessa, mutta tiedostan kyllä sen, että täälläkin jollain saattaa olla niin kuin
köyhyyden vuoksi ongelmia saada kuukautissuojia tarvittaessa.

EL:
Esimerkiksi lääkkeiden alv on 10% ja kuukautissuojien kaksikymmentäneljä
prosenttia. Mitä sä ajattelet siitä, että välttämättömien kuukautissuojien
veroprosentti on samalla tasolla esimerkiksi kosmetiikan kanssa?

TK:
Tänne sitä varmasti voisi uudelleen harkita. Joo, kuulostaa vähän ehkä hassulta.

TL:
No ku sen noin esittää niin se mun mielestä kuulostaa aika väärältä, että pitäisi ollajust lääkkeiden kanssa samaa - samalla tasolla, koska ihan yhtä lailla kuin
lääkkeetkin ni kuukautissuojat on kuitenkin just oleellisia ja välttämättömiä sitten
naisille.
RS:
No musta se ei ole kyllä ihan hirveän loogista, koska just ne on niin kuin, kuten
sanoit, niin välttämättömiä, että sille- sitä ei oikeastaan niinku pysty välttämään ja
samalla lailla kuin jotain sairauksia mihkä tarvii lääkkeitä, tai muita vaivoja niin
niitäkään ei pysty välttää, niin ois ihan loogista jos se veroprosentti olisi samalla
tasolla niitten lääkkeitten kanssa.

EL:
Mitä mieltä sinä olet siitä, että kuukautissuojia ruvettaisiin jakamaan
ilmaiseksi kaikille niitä tarvitseville?

TK:
Kyllä se olisi mun mielestä ihan ok. Joo, ja siis varmasti tosi monelle niinku
välttämätöntä. Siis varsinkin vaikka niinku nuorille, kellä vasta on vaikka kuukautiset
alkanut niin...sitten jos täytyy vielä jännittää sitä, että että onko niinku riittävästi
suojia niin se kyllä kuulostaa tosi inhottavalta.
TL:
Kyl se mun mielestä kuulostaa ihan hyvältä, vähän niinku ehkäsyäkin jaetaan
nuorille just samaan malliin.
RS:
Musta se olisi kyllä ihan hyvä asia. Toki sitten siinä on ehkä - niin no en mä tiedä
tarviiks sitä niin hirveän tarkasti määritellä, että kuka on erityisen tarvitseva ja kuka
ei. Kun usein näissä, että jos jotain jaetaan ilmaiseksi niin tulee välillä se raja, että
no kuka sen nyt on tarpeeksi ansaitseva saamaan, mutta mun mielestä täs ei ehkä
sitten tarvitsisi miettiä semmoista vaan että musta se olisi vaan hyvä asia jos niitä
jaettais.

