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Valtuutettu Aino Marjamaa ym. aloite: Aloite maksuttomien kuukautisvälineiden jakelusta
nuorille ja vähävaraisille

Kuukautisköyhyys koskee monia menstruoivia ihmisiä Suomessa. Niin kuukautisiin liittyvä häpeä kuin kuukautisköyhyys ovat kuitenkin edelleen tabuja,
joiden murtamiseksi ei ole vielä tehty poliittisesti tarpeeksi. Vähävaraiselle ihmiselle kuukautisvälineisiin kuluva summa voi muodostaa merkittävän osan
kuukauden tai viikon budjetista. Terveyssiteet ja tamponit maksavat käyttäjälle kuukaudessa parista eurosta jopa kymmeneen euroon. Kenenkään ei tulisi
joutua valitsemaan, käyttääkö rahansa ruokaan vai kuukautisvälineisiin.
Kuukautisiin liittyvään taloudelliseen epätasa-arvoon on tärkeä puuttua. Helsingin kaupunki päätti joulukuussa 2021 käynnistää kokeilun maksuttomien
kuukautissuojien jakamisesta. Kokeilussa kuukautissuojia jaetaan perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Turulla on nyt arvokas mahdollisuus
hyödyntää Helsingissä tehtyjä laskelmia ja käytännön suunnitelmia pilotin toteuttamisesta. Ilmaisia kuukautisvälineitä tulisi olla tarjolla kouluissa, kirjastoissa ja terveyskeskuksissa, jotta ne ovat helposti ihmisten saatavilla. Esimerkiksi kaikilla nuorilla ei välttämättä ole mahdollisuutta saada kuukautissuojia kotoa tai rahaa niiden hankkimiseen. Jokaisella tulee olla oikeus valita itse
omat kuukautisvälineensä, oli kyseessä sitten kuukuppi, tamponit tai terveyssiteet. Puutteellinen kuukautishygienia ja riittämätön tieto gynekologisista
sairauksista altistavat terveysongelmille. Kuukautisköyhyyden torjuminen
edistää siis kuukautisterveyttä ja ehkäisee ongelmien syntymistä. Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun kaupunki tarjoaa kuukautisvälineitä maksutta
nuorille ja muille niitä tarvitseville. Suojien tulee olla saatavilla niin, ettei niitä
noutavan sukupuoli tule kyseenalaistetuksi. Aino Marjamaa (VIHR), Anna
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