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1 Johdanto 

Kuukautiset ovat pitkään olleet tabu useissa kulttuureissa ja myös länsimaissa 

kuukautisiin on suhtauduttu peittelevästi ja vaikenevasti. Viimeisen parin 

vuosikymmenen aikana keskustelu kuukautisista on kuitenkin lisääntynyt ja 

suhtautuminen kuukautisia, ja niistä puhumista kohtaan, muuttunut avoimemmaksi. 

Myös kuukautisiin liittyviä käsityksiä ja toimintatapoja on alettu kyseenalaistaa. 

Kuukautissuojavaihtoehdot ovat vaihdelleet paljon eri aikakausina ja eri alueilla. 

Kuukautissuojien tarjontaan ja valintaan vaikuttavat olennaisesti paikallinen kulttuuri 

sekä yksilön oma arvomaailma ja käsitykset. Eri paikoissa suositaan eri 

kuukautissuojia ja valintamahdollisuuksien lisääntyessä yksilön omien mielipiteiden 

vaikutus voimistuu.  

Erilaiset kestosuojat, kuten kestositeet, joita voi käyttää useita kertoja, ovat olleet 

suosittu valinta useissa maissa ennen kertakäyttöisten suojien markkinoille tuloa. 

1900 -luvun puolivälistä alkaen kertakäyttöiset suojat nousivat 

helppokäyttöisyytensä ansiosta suosituksi vaihtoehdoksi erilaisten kestokäyttöisten 

suojien rinnalle (Park 1996, 150).  Seuraavien vuosikymmenten aikana 

kertakäyttöiset kuukautissuojat, kuten siteet ja tamponit, nousivat hallitsemaan 

kuukautissuojamarkkinoita. Kestosuojat ovat nostaneet uudelleen suosiota viimeisen 

vuosikymmenen aikana erityisesti ympäristöasioiden ollessa enemmän esillä. 

Kuukuppi on yksi kestokäyttöisistä kuukautissuojista.  

Kuukautiskupin tai kuukupin käytön yleistyminen ja suosion kasvu viimeisen 

vuosikymmenen aikana tarjoaa kiinnostavia näkökohtia yleiseen 

kuukautiskeskusteluun. Kuukuppi poikkeaa monilta osin perinteisistä 

kuukautissuojista, kuten siteistä ja tamponeista. Yksi suurimpia eroja on kupin 

pitkäikäisyys. Lääketieteellisestä silikonista, joka on kestävä, hypoallerginen ja 

myrkytön materiaali, valmistettu kuukuppi voi kestää jopa yli 10 vuotta oikealla 

käytöllä. Kuukautiskuppi on myös ekologinen. Jätettä ei kerry ollenkaan, toisin kuin 

kertakäyttöisistä suojista. Kuukuppi poikkeaa perinteisinä pidetyistä suojista myös 

muotoilultaan ja käyttötavaltaan. Nämä erovaisuudet ovat herättäneet erityisesti 
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internetissä keskustelua, jota käydään, ei pelkästään kuukautissuojien, mutta myös 

kuukautisten ja niihin liittyvien käsitysten osalta.  

Teen tätä tutkimusta suomalaiselle kuukuppeja valmistavalle yritykselle. Lunette 

(Lune Group Oy) myy tuotteitaan ympäri maailmaa ja on toiminut vuodesta 2005 

lähtien, jolloin se lanseerasi kuukuppinsa ensimmäisen kerran markkinoille. 

Kuukuppien lisäksi yritys myy muitakin tuotteita, jotka liittyvät läheisesti 

kuukuppiin tai kuukautisiin. Kuukupin lisäksi muita tuotteita ovat muun muassa 

kuukupin puhdistusaineet ja tuoksuterapiaöljy sekä muut oheistuotteet.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen nuorten 18-25-vuotiaiden naisten kuukautisiin 

liittyviä kokemuksia ja käsityksiä, sekä Lunette kuukupin ostopäätökseen vaikuttavia 

tekijöitä. Jotta voidaan selvittää mitkä asiat vaikuttavat tiettyjen kuukautisiin 

liittyvien kulutustottumusten ja –päätösten taustalla, täytyy tarkastella yksilöiden 

kuukautisiin liittyviä kokemuksia ja millaisia käsityksiä kuukautisiin liitetään.  

Kuukautisiin liittyvä suhtautuminen ja asenteet ovat vaihdelleet ja vaihtelevat 

edelleen paljon eri kulttuureissa ja jopa kulttuurien sisällä.  Nämä asenteet ja 

käsitykset vaikuttavat suuresti yksilön kokemukseen ja käsityksiin ja siten myös 

kuukautisiin liittyvien tuotteiden ostopäätösten tekemiseen. Tämä voidaan havaita 

esimerkiksi siinä, miten tuotetta markkinoidaan. Niitä asioita, joita kulttuurissa 

arvostetaan, usein myös painotetaan, kun kuvataan tuotteen ominaisuuksia ja hyötyjä 

(Solomon 2015, 79). Esimerkiksi länsimaisessa kuukautissuojamainonnassa painotus 

on tuotteen huomaamattomuudessa ja tuotteen antamassa vapaudessa. Mediassa 

näkyvissä mainoksissa vakuutetaan, että naisten on mahdollista elää aktiivista 

elämää myös kuukautisten aikana, ja ilman, että kukaan tietää heidän kuukautisistaan.  

Kuukautissuojamainonnassa voidaan myös havaita voimakkaasti kulttuurin ja 

yksilökäsityksen vaikutus. Asiat ja ominaisuudet, joita kulttuurissa arvostetaan 

vaikuttavat pitkälti mainosten sisältöön ja niiden esittämistapaan. Vapauden, 

aktiivisen elämäntavan ja tuotteliaisuuden korostuminen länsimaissa 

kuukautissuojamainonnassa heijastelee kulttuurin ja yhteisön arvoja ja 

yksilökäsityksiä.  Nämä kuukautisten huomaamattomuuteen ja piilotteluun 
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perustuvat mainokset kuvaavat yleisesti sitä, mikä kulttuurimme suhtautumistapa 

kuukautisiin on.  

Kuvat kuukautissuojamainonnassa ja niiden esittämä kuva menstruoivasta naisesta 

ovat vaihdelleen eri aikoina sen mukaan, mitkä ovat olleet kansalliset tarpeet ja 

ideologia (Delaney, Lupton, Toth 1988, 129). Mielestäni tämä osoittaa, että 

mainoksista saadut vaikutteet luovat mielikuvaa paitsi kuukautissuojista, myös 

kuukautisista, joten kuukautiskokemuksia ja käsityksiä tutkittaessa on tärkeää ottaa 

myös markkinointi huomioon, sillä se heijastaa kulttuurisia merkityksiä.  

Kuukautisia on tutkittu aiemmin antropologiassa erityisesti siitä näkökulmasta, mikä 

merkitys niillä on kulttuurissa. Kuukautisiin on liitetty paljon eri merkityksiä, jotka 

ovat vaihdelleet eri yhteisöissä. Tämä tutkimus tuo tietoa erityisesti siitä, miten 

kulttuuriset mallit ja suhtautuminen kuukautisiin vaikuttavat yksilön kokemuksiin ja 

siten kuukautissuojien valintaan.  

 

1.1 Aiemmat tutkimukset aiheesta 

Kuukautisiin liittyvää kirjallisuutta ja tutkimusta löytyy pitkältä ajalta, mutta 

suhtautuminen ja näkökulma kuukautisiin on vaihdellut paljon eri aikoina. Vasta 

viime vuosikymmeninä kuukautisiin liittyen on alettu tehdä tutkimusta laajemmin ja 

useista eri näkökulmista. Aiemmat tutkimukset ovat pohjautuneet pitkälti 

lääketieteelliseen ja biologiseen näkökulmaan. Nykyisin tutkimuksissa otetaan 

huomioon myös yksilöiden kokemukset kuukautisista ja kuukautisten merkitys niin 

yksilölle kuin kulttuurillekin.  

Suomessa kuukautisiin liittyvä tutkimus on ollut suhteellisen vähäistä, mutta etenkin 

opinnäytetöistä löytyy aiheeseen liittyvää tutkimusta. Vaikka kuukautissuojien 

markkinoinnista ja mainonnasta löytyy suhteellisen paljon tutkimusta, ei 

kuukautistuotteisiin liittyviä kulutuspäätöksiä ole tutkittu kovin paljoa. Myös 

kuukupeista tehty tutkimus on vielä melko vähäistä.   
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Sitä, miten kuukautisiin on suhtauduttu eri aikoina, on tutkittu kirjallisista lähteistä 

erityisesti kuukautiskuvauksia ja sanavalintoja tarkastelemalla. Keskiajalta 

löytyneissä teoksissa kuukautisista on lääketieteellisiä teoksia lukuun ottamatta 

puhuttu pitkälti kiertoteitse tai ne on jätetty kokonaan mainitsematta (Green 2005, 

62). 1900-luvulle asti kuukautisten tutkiminen rajoittui pitkälti lääketieteellisille 

aloille ja keskittyi vain kuukautisten fysiologisten ominaisuuksien arviointiin. 

Myöhemmin, etenkin 1900-luvun puolella, suhtautuminen kuukautisiin alkoi 

muuttua länsimaissa, ja siten myös niiden tutkiminen yleistyi. Etenkin 1900 –luvun 

puolenvälin jälkeen kuukautisia alettiin tutkia paljon myös sosiaalisesta ja 

kulttuurisesta näkökulmasta. Myös 1900-luvun alkupuolella yleistyneet vaihtoehdot 

kuukautissuojissa, ja se miten niitä on markkinoitu, ovat saavuttaneet tutkijoiden 

mielenkiinnon.  

Kuukautisten tutkiminen tuli antropologiassa alun perin esille etnografioiden kautta. 

Etnografioissa tutkittiin pitkälti sitä, miten kuukautisiin yhteisöissä suhtauduttiin ja 

mitä toimintatapoja ja perinteitä kuukautisiin liittyen oli. Esimerkki klassisesta 

antropologisesta tutkimuksesta, jossa käsiteltiin kuukautisia, on Margaret Meadin 

(1928) Coming of Age in Samoa. Mead teki etnografista tutkimusta nuorten tyttöjen 

keskuudessa Samoalla ja käsitteli aiheita kuten murrosikää, seksuaalisuutta ja 

kuukautisia, sekä niihin suhtautumista ja miten se erosi länsimaisesta 

suhtautumisesta. 

Myös teoksessa Blood Magic (Buckley, Gottlieb 1988) kuukautisia tarkastellaan 

pitkälti etnografisten kuvausten avulla. Teos sisältää useiden tutkijoiden kirjoittamia 

artikkeleita ja etnografisia kuvauksia eri yhteisöjen toimintatavoista kuukautisiin. 

Kuvaukset keskittyvät erityisesti kuukautisiin liitettyihin käytäntöihin ja 

kuukautisten kokemukselle paikallisessa yhteisössä.  

Mary Douglas (1966) vaikutti 1900-luvun puolivälissä teoksellaan Puhtaus ja Vaara. 

Douglas käsittelee teoksessaan kuukautisia niiden symbolisuuden ja symboliikan 

kautta. Douglasin mukaan ihminen näkee ympäristönsä kategorioiden kautta. 

Kategorioiden ulkopuolelle jäävät asiat ovat poikkeuksia, joilla voi olla negatiivisia 
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tai positiivisia vaikutuksia. Hän käsittelee kuukautisia ja kuukautisiin liitettyjä 

toimintatapoja näiden kautta.  

Kuukautisten tutkimisen yleistyminen ja monipuolistuminen on nähtävissä etenkin 

tutkimusten ja kirjallisuuden määrän kasvussa. 2000-luvulle mentäessä alkoi yleistyä 

median ja kuukautismainonnan tutkiminen. Tutkimuksen kohteeksi nousivat 

erityisesti kuukautissuojamainokset sekä niiden luomat mielikuvat kuukautisista. 

Myös kuukautisten näkyvyyteen mediassa ja kuukautismainontaan liitettyihin 

rajoituksiin alettiin kiinnittää enemmän huomiota.  

Kuukautisia on tutkittu kuukautissuojien ja niiden markkinoinnin näkökulmasta. 

Muun muassa Karen Houppert (1999) käsittelee kirjassaan The Curse Confronting 

the Last Unmentionable Taboo: Mensturation kuinka media ja 

kuukautissuojamainokset ovat muokanneet ja määrittäneet käsityksiä menstruaatiosta. 

Hän keskittyy kirjassaan etenkin siihen, kuinka kuukautisista vaikeneminen ja niiden 

esittäminen mediassa vain tietystä näkökulmasta vaikuttaa tyttöihin ja naisiin, ja 

siihen, miten he suhtautuvat kuukautisiin. 

Kuukautissuojista ja niiden markkinoinnin vaikutuksesta kuukautiskäsityksiin on 

tutkinut myös Elizabeth Kissling (2006). Hän on tutkinut naisten suhdetta ja 

suhtautumista kuukautiskiertoon sekä sitä, miten kuluttajatuotteet määrittävät tätä 

suhdetta. Hän tarkastelee sitä, minkälaista kuvaa kuukautisten kulutuskeskeisyys luo 

siitä, miten kuukautisiin tulisi suhtautua.   

Viimeisen vuosikymmenen aikana kuukautiskeskusteluissa on noussut esille myös 

sukupuolinäkökulma. Chris Bobel (2010) kyseenalaistaa olettamuksen, että kaikki, 

jotka menstruoivat olisivat naisia. Hän nostaa esille kuinka biologiselta 

sukupuoleltaan olevat naiset, jotka identifioivat itsensä mieheksi, tulisi huomioida 

kuukautiskeskustelussa. Bobel käsittelee feminististä näkökulmaa teoksessaan New 

Blood, Third-Wave Feminism and the Politics of Menstruation ja sitä kuinka 

kuukautisaktivistit ovat muutaman viimeisen vuosikymmenen ajan kyseenalaistaneet 

kuukautistuotteiden turvallisuuden samalla kun he ovat kyseenalaistaneet 

menstruaation tabuna.  
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Myös kuukautisten merkitysten tutkiminen on yleistynyt. Kuukautisia on alettu 

tarkastella myös siitä näkökulmasta, miten ne voivat voimaannuttaa ja miten ne 

voivat toimia myös voiman lähteenä. Lara Owen käsittelee kirjassaan Her Blood is 

Gold (1993) kuukautisille annettuja merkityksiä sekä kuukautisiin liittyvää voimaa. 

Hän tutkii kuukautisia voiman lähteenä ja miten ne voivat vaikuttaa positiivisesti 

naisen paranemiseen ja terveyteen sekä hänen sisäiseen voimaansa.  

Kuukautisten tutkiminen on siis siirtynyt kliinisestä näkökulmasta yhä enemmän 

kuukautisiin liittyvien asenteiden ja merkitysten tutkimiseen. Näitä asenteita ja 

merkityksiä tutkitaan muun muassa tarkastelemalla yhteisössä vallitsevia 

toimintatapoja kuukautisiin liittyen.  Kuukautisia ei nähdä enää pelkästään fyysisenä 

oireena, vaan sitä tarkastellaan myös merkitysten ja kokemuksen kautta. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tavoitteenani on tässä tutkimuksessa selvittää, miten yksilön kokemukset 

kuukautisista vaikuttavat kuukautistuotteiden, kuten kuukupin, valinnassa ja 

ostopäätöksen tekemisessä seuraavien tutkimuskysymysten avulla. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitkä ovat kohderyhmän kokemukset ja käsitykset kuukautisista? 

2. Mitä ovat kuukupin ostopäätökseen vaikuttavat tekijät?  

Ensimmäinen tutkimuskysymyksen avulla kartoitan kohderyhmään kuuluvien 

henkilöiden kuukautisiin liittyviä kokemuksia ja käsityksiä. Tavoitteenani on 

selvittää haastateltavien asenteita sekä suhtautumista kuukautisiin ja omiin 

kuukautiskokemuksiinsa. Keskeistä on selvittää varhaisia muistoja kuukautisista 

sekä siitä, miten kuukautisista on puhuttu heidän perheessään, kaveriporukassaan ja 

koulussa. Tai onko kuukautisista puhuttu ollenkaan? Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä 

haastateltavien kokemuksista löytyy?  



8 

 

Olen kiinnostunut selvittämään, millaisia kuukautisiin liittyviä kokemuksia heillä on 

ollut esimerkiksi koulussa ja liikuntatunneilla, kun on puhuttu kuukautisista ja 

kuinka kuukautisiin on näissä ympäristöissä suhtauduttu. Tarkoituksena on myös 

käsitellä sitä, miten kodin ja kaveripiirin asenteet samoin kuin se, miten kuukautisiin 

liittyviä tuotteita on mainostettu, ovat vaikuttaneet yksilön kokemuksiin ja 

käsityksiin. Selvitän ja tarkastelen tutkimuksessa myös sitä, mitkä eri tekijät 

vaikuttavat kulutuspäätöksiin. Pyrin selvittämään, kuinka paljon eri tekijöillä on 

vaikutusta päätöksenteossa ja missä määrin yksilön omat kokemukset ja käsitykset 

heijastelevat näitä valintoja.  

Toinen tutkimuskysymyksistä mittaa kuukupin ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. 

Mikä on vaikuttanut eniten kuukupin ostoon? Ovatko tuotteen eri ominaisuudet 

olleet tässä keskeisessä asemassa vai onko niillä ollut väliä ja miten perheen, 

ystäväpiirin ja koulun mielipiteet ja asenteet ovat vaikuttaneet ostopäätökseen? 

Selvitän, mitkä asiat ovat olleet tärkeimmässä asemassa ostopäätöstä tehtäessä.  

Näiden kysymysten avulla pyrin selvittämään sitä, minkälaisia kokemuksia ja 

käsityksiä 18–25-vuotiailla naisilla on kuukautisista ja miten ne vaikuttavat kuukupin 

ostopäätökseen. Tavoitteenani on selvittää, mikä merkitys yksilön kokemuksilla ja 

asenteilla on kuukautistuotteiden valinnassa. Tarkastelen sitä, miten kulttuuriset 

mallit ovat vaikuttaneet yksilön kokemuksiin sekä suhtautumiseen, ja sitä kautta 

siihen, mitä ominaisuuksia tuotteessa arvostetaan ja ostopäätöksen tekemiseen.  

Keskityn erityisesti tutkimaan kuukautiskuppeja ja sitä, miksi yksilöt ovat valinneet 

sen kuukautissuojakseen.  

 

1.3 Tutkimusprosessi ja eettiset kysymykset 

Pohtiessani mahdollisia aiheita gradua varten, minuun otti yhteyttä ystäväni, joka on 

töissä Lunettella. Hän kysyi, olisinko kiinnostunut tekemään graduani heille 

kuukautisiin liittyvistä asenteista ja siitä, miten ne vaikuttavat kuluttajien 

ostopäätöksiin. Yritys oli kiinnostuneita tietämään mikä motivoi kuluttajia ostamaan 

heidän tuotteitaan, joista kuukautiskuppi on pääasemassa. He ovat myös 
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kiinnostuneita kuulemaan mitä asenteita kuluttajilla, erityisesti 18–25-vuotiailla 

naisilla, on kuukautisiin liittyen. Kiinnostuin aiheesta, sillä mielestäni on 

mielenkiintoista selvittää sitä, miten yksilön kokemukset ja käsitykset vaikuttavat 

kulutustottumuksiin ja –päätöksiin. Minulle on tärkeää myös se, että tutkimukseni 

tuloksia pystytään hyödyntämään käytännössä.  

Lunettessa, minua kiinnosti erityisesti yrityksen erilainen lähestymistapa 

kuukautisiin. Useimpien kuukautissuojavalmistajien mainokset ja mainoskuvat 

luovat hyvin kliinistä kuvaa kuukautisista ja mainokset painottavat sitä, kuinka 

heidän tuotteidensa avulla naiset voivat piilottaa kuukautisensa muilta. Lunetten 

lähestymistavassa kuukautisista puhutaan suoraan ja rohkeasti, ja tuotteen 

ominaisuuksissa painotetaan ensisijaisesti muita seikkoja kuin huomaamattomuutta. 

Mielestäni Lunetten lähestymistapa, jossa kuukautisia pyritään piilottelun sijaan 

nostamaan esille ja puheenaiheeksi, on erittäin kiinnostava. 

Koska teen tutkimusta Lunettelle, olen selvittänyt syitä tuotteiden ostopäätöksille 

Lunetten asiakkaiden keskuudessa ja haastatteluissa olen valikoinut haastateltavaksi 

Lunette -kuukupin käyttäjiä. Valintaan vaikutti pitkälti myös se, että teen tutkimusta 

Suomessa ja haastattelen suomalaisia kupin käyttäjiä. Lunette on ylivoimaisesti 

myydyin kuppimerkki Suomessa, joten muiden kuppimerkkien käyttäjiä olisi ollut 

erittäin haastava löytää.  

Tämä rajaa pois mahdollisuuden vertailla eri kuppimerkkejä käyttävien asiakkaiden 

tyytyväisyyttä sekä sitä, vaihtelevatko syyt ostopäätösten taustalla. Kuukuppeja on 

useita eri malleja ja ne vaihtelevat materiaaliensa ja käytettävyytensä vuoksi 

paljonkin keskenään. Koska teen tutkimuksen kohdennetusti Lunetten kuukuppien 

käyttäjistä, ei tuloksia voi suoraan käyttää selittämään syitä ostopäätösten taustalla 

kaikkien kuukuppien kohdalla. 

Kaikki haastateltavat sekä kyselyyn vastanneet ovat Lunetten kuukupin käyttäjiä, 

joten on oletettavaa, että he ovat tyytyväisiä tuotteeseen, koska edelleen jatkavat sen 

käyttämistä. Tämä sulkee aineistosta pois niiden henkilöiden kokemukset, jotka ovat 

käyttäneet tai kokeilleet kuukuppia, mutta eivät syystä tai toisesta halua sitä enää 
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käyttää. Tämä aiheuttaa sen, että haastateltavien kokemukset ja näkemykset 

kuukupista ovat pääsääntöisesti positiivisia.  

Aineiston rajallisuuteen vaikutti haastateltavien löytämisen haasteellisuus. Koska 

kuukautiset eivät edelleenkään ole kovin yleinen puheenaihe, ei ole helppoa löytää 

henkilöitä, jotka ovat halukkaita puhumaan kokemuksistaan ja perustelemaan 

kuukautissuojavalintojaan. Nämä syyt vaikuttivat pitkälti päätöksiin, joita tein 

aineiston keräämisen suhteen.  

Olen tehnyt kahden kuukauden työharjoittelun Lunettelle keväällä 2017, jonka 

aikana työllistyin myös kokoaikaisesti yritykseen. Työssäoloni aikana olen tutustunut 

yrityksen toimintaan syvällisesti ja saanut paljon tietoa tuotteesta sekä 

asiakaskokemuksista. Työskentelin ajoittain asiakaspalvelun puolella ja näin ollen 

olin tiivisti yhteydessä kuluttajiin ja kuulin heidän kokemuksiaan.   

Tässä yhteydessä on siis hieman harhaanjohtavaa puhua objektiivisuudesta, sillä se 

edellyttäisi tutkijan olevan vailla minkäänlaisia ennakko-oletuksia tai arvailuja siitä, 

mitä tutkittavassa kohteessa tapahtuu. Tämä ei käytännössä ole kuitenkaan 

mahdollista, sillä tutkijan omat ennakko-oletukset ja se, miten hän kohdetta 

ymmärtää vaikuttavat tutkimukseen. (Varto 1992, 26-27.) Objektiivisuuden 

säilyttäminen yritystä kohtaan oli siis haastavaa, sillä olin tiiviisti yrityksen 

toiminnassa mukana ja samaistuin nopeasti yrityksen ja muiden työntekijöiden 

asenteisiin ja näkökulmiin. Pyrin huomioimaan nämä seikat tehdessäni tätä 

tutkimusta, jotta ne eivät vaikuttaisi tutkimuksen tuloksiin liikaa tai vääristävästi. 

Tiedostan, että omat ennakko-oletukseni ja henkilökohtaiset kokemukseni voivat 

vaikuttaa siihen, miten asioita esitän ja miten toimin esimerkiksi 

haastattelutilanteessa. Pyrin tarkastelemaan aineistoa mahdollisimman neutraalisti.  

Yksi tärkeimmistä säännöistä eettiselle tutkimiselle on suojata tutkimukseen 

osallistuvien yksityisyys, anonyymius, luottamus ja turvallisuus. Tutkimusta tehdessä 

on pidettävä huolta siitä, että informanteilta saatu tieto, kuten haastattelutallenteet, 

eivät voi päätyä väärän henkilön käsiin. (Pelto 2013, 53.) Olen varmistanut 
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haastateltavien yksityisyyden muuttamalla heidän nimensä ja jättämällä pois 

mahdolliset tunnistetiedot.  

On otettava myös huomioon, että haastattelutilanne ja hyvin henkilökohtaisena 

pidetystä aiheesta puhuminen, sekä siihen liittyvien henkilökohtaisten kokemusten 

jakaminen on osaltaan voinut vaikuttaa haastatteluihin. Haastateltavat eivät ole ehkä 

halunneet jakaa kaikkia kokemuksiaan tai ajatuksiaan.  On mahdollista, että  heidän 

kertomaansa on vaikuttanut ajatus siitä, mitä pidetään yleisesti hyväksyttävänä.  

Otan tutkimuksessa myös huomioon, että tutkimuksen kohteet tarkastelevat asioita 

omasta näkökulmastaan ja omiin kokemuksiinsa pohjaten, joten en voi koskaan 

täysin varmasti sanoa, miten he ajattelevat ja olenko tulkinnallani toistanut 

virheettömästi heidän tarkoituksensa. Pyrin saavuttamaan tulkintatavan, jossa 

käsittelen ilmiötä tavalla, jossa erottuvat tutkittavan kohteen käsitys ja oma 

käsitykseni toisistaan. 



12 

 

2 Antropologinen näkökulma kuukautisten ja 
kuukautissuojavalintojen tutkimiseen 

Tässä kappaleessa käsittelen tutkimukseni teoriaa. Määrittelen tutkimuksen keskeisiä 

käsitteitä ja aiheen teoreettista viitekehystä. Tarkastelen tutkimustani antropologian 

aihealueiden kuten soveltavan antropologia, symbolisen antropologian ja 

talousantropologian näkökulmista.  

 

2.1 Kuukautisiin ja kuukautissuojiin liittyvä etnografinen tutkimus 

Antropologinen tutkimus on perinteisesti ollut etnografista tutkimusta, joka on 

kohdistunut tiettyyn kulttuuriin. Kulttuureja ja niiden ominaispiirteitä on tutkittu 

havainnoimalla kulttuuria ja haastattelemalla paikallisia. Ennen etnografian 

määritelmä oli melko yksinkertainen. Etnografia nähtiin antropologian osa-alueena, 

joka käsittelee tietyn ihmiskulttuurin systemaattista kuvausta. (Pelto 2013, 21.) 

Nykyisin etnografian määritelmä on kuitenkin laajempi. Etnografian ei enää ajatella 

kuvastavan vain ihmisten ideoihin pohjautuvia systeemejä kuten tietoa, moraalia, 

arvoja ja tunteita. Sen ajatellaan sisältävän myös käyttäytymisen, tapahtumien ja 

tekojen dokumentointia. (Handwerker, 2001, 7)  

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana etnografisia tekniikoita on alettu hyödyntää 

laajasti erilaisiin ongelmiin eri aloilla (Pelto 2013, 43). Antropologisissa 

tutkimuksissa ei keskitytä enää pelkästään tiettyjen yhteisöjen tai kulttuureiden 

tarkkailemiseen ja kuvaamiseen. Antropologia on laajentunut tieteenalana ja erilaiset 

antropologiset suuntaukset ja osa-alueet ovat luoneet uusia näkökulmia tutkimukselle. 

Tässä tutkimuksessa keskeisessä osassa ovat soveltava antropologia, symbolinen 

antropologia ja talousantropologia. 
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Soveltava antropologia 

Soveltava antropologia on antropologian osa-alue, jonka avulla antropologista tietoa, 

metodologiaa ja teoreettista lähestymistapaa voidaan käyttää sosiaalisten ongelmien 

ja aiheiden tarkastelussa ja käsittelyssä (Kedia&Van Willigen 2005, 1). Soveltava 

antropologia pyrkii siis ensisijaisesti ratkaisemaan käytännön ongelmia. Soveltavaa 

antropologiaa usein kuvaillaankin käytännön antropologiaksi.  (Van Willigen 2002, 

7-8.)  

Soveltavassa antropologisessa tutkimuksessa on keskeistä huomioida, kenen kanssa 

työskentely tapahtuu, onko tutkijalla tarvittavat taidot ja kokemus tutkimuksen 

tekemiselle ja käytännön sovellukselle. Oleellista on myös pohtia, mitä 

henkilökohtaisia ja ammatillisia arvoja tutkijalla on ja kuinka pitkälti nämä arvot 

vaikuttavat kyseiseen teoreettiseen viitekehykseen (Trotter & Schensul 2000, 694.) 

Soveltavalle antropologialle on tyypillistä, ei vain datan keruu ja esittäminen, vaan 

myös datan analysointi. Soveltava antropologinen tutkimus toteutetaan tyypillisesti 

ulkopuolisen toimijan tai yrityksen tai järjestön toimeksiannosta tai pyynnöstä, tässä 

tapauksessa Lunetten kanssa. Yrityksellä on useimmiten valmiina tietty kysymys tai 

ongelma, johon he tarvitsevat vastauksen voidakseen tehdä tärkeitä päätöksiä. 

(Kedia& Van Willigen 2005, 11-13.) 

Alkaessani tekemään tätä tutkimusta olin yhteydessä Lunette -yritykseen, jonka 

kanssa yhdessä keskustelin tutkimuksen aiheesta ja sen rajauksesta sekä tavoitteista. 

Olen ottanut huomioon yrityksen toiveet sekä näkökulmat tehdessäni tutkimusta.  

Tutkimusongelma on tullut yritykseltä, Lunettelta, jonka kanssa olen yhteistyössä 

määrittänyt tutkimustavoitteen ja tutkimuksen kohderyhmän heidän intressiensä 

pohjalta. Käytän antropologista tietoa ja metodeja selvittääkseni vastaukset 

tutkimuskysymyksiin ja tuottaakseni tietoa jota yritys voi hyödyntää käytännössä.  

Olen pyrkinyt analysoimaan tutkimuksen tuloksia niin, että ne vastaavat yrityksen 

tavoitteita ja toiveita tutkimuksen suhteen. Olen määrittänyt ja rajannut tutkimuksen 

aiheen (kuukautisiin liittyvä suhtautuminen ja kuukupin ostopäätökset) sekä 
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kohderyhmän (18-25-vuotiaat naiset) yrityksen toiveesta ja heidän kanssaan 

yhteistyössä.  

Soveltava antropologinen tutkimus eroaa siis muusta akateemisesta tutkimuksesta, 

jossa tutkija itse päättää tutkimuksensa suunnan, myös tutkimuksen pituuden ja 

aikataulun osalta. Soveltavassa antropologiassa aikataulu tulee usein ulkopuoliselta 

taholta, joten soveltava antropologi joutuu aikatauluttamaan tutkimuksensa heidän 

mukaan ja hänellä on oltava käytössään joukko metodologisia työkaluja, jotka ovat 

olennaisia tutkimuksen kannalta. (Kedia&Van Willigen 2005, 11-13.) 

Eettiset kysymykset ovat myös erittäin tärkeitä soveltavassa antropologiassa. Etiikka, 

tilanteen vaatimat moraaliset näkökulmat, ovat keskeisiä asioita soveltavalle 

antropologialle. Etiikka voi tuottaa myös haasteita, sillä tutkijan tulee ottaa 

huomioon asiakkaan kiinnostuksien lisäksi myös tutkittavat yksilöt ja yhteisöt. 

Soveltavassa antropologiassa usealla eri tekijällä (yritykset, tutkittavat, yhteisöt) voi 

olla merkittävä asema. Jokaisen intressit ja toiveet tulee huomioda. (Kedia&Van 

Willigen 2005, 16-17.) 

Tutkimusta tehdessäni minun täytyi huomioida yrityksen intressit ja toiveet sekä 

haastateltavat yksilöt.  Vaikka otin huomioon yrityksen toiveet ja näkökulmat, varoin 

antamasta niiden ohjata haastattelukysymysten muotoilussa ja haastattelutilanteissa. 

Pyrin tarkastelemaan aihetta neutraalisti ja antamaan haastateltaville vapauden puhua 

aiheesta omista lähtökohdistaan ja näkökulmistaan.  

 

Symbolinen antropologia 

Tutkimukseni teoria pohjautuu myös symboliseen antropologiaan. Käsittelen 

erityisesti Mary Douglasin puhtauden ja vaaran käsitteitä, ja sitä miten ne heijastavat 

suhtautumista kuukautisiin ja siihen mitä merkityksiä niille annetaan. Tarkastelen 

myös sitä, missä määrin puhtauden ja vaaran käsitteet ovat vieläkin ajankohtaisia 

kuukautisista puhuttaessa. 
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Antropologian kiinnostus symboleihin ja merkityksiin pohjautuu ajatukseen siitä, 

että sosiaalinen toiminta on järjestäytynyttä ja tiettyyn pisteeseen asti ennustettavissa 

olevaa ja ymmärrettävää sekä osallistujien että tarkkailijoiden näkökulmasta. 

Symbolinen antropologia ei niinkään tarkastele ihmisten näkökulmia tai ajatuksia 

siitä näkökulmasta, ovatko ne oikeita tai tieteellisesti perusteltavissa olevia. Minkä 

ihmiset uskovat olevan totta, kohdellaan totena. Tämä muodostaa näiden yhtenevien 

näkemyksien jakavien henkilöiden ’todellisuuden’ ja antaa merkityksen 

käyttäytymiselle tietyissä tilanteissa. (Dolgin, Kemnitzer, Schneider 1977, 4-5.) 

Kuukautisiin liittyviä toimintatapoja ja käytänteitä on perusteltu symbolien ja 

merkitysten kautta. Kuukautisille annetut jaetut merkitykset ohjaavat ja yhtenäistävät 

yksilöiden toimintaa. Tähän liityyivät pitkälti useat käytänteet, kuten naisten 

eristäminen yhteisöstä kuukautisten ajaksi. Kuukautisille annetut merkitykset, kuten 

vaarallisuus ja voima, ohjaavat yksilöitä toimimaan niin, että esimerkiksi vaara 

voidan välttää.   

Douglas on pyrkinyt selittämään teoriallaan sen, miksi juuri anomaliat saavat aseman 

erityisinä yhteisöllisyyden ja sen järjestyksen symboleina (Douglas 1966, 15). 

Douglasin ajattelutavasta tulee esille tavoite selvittää ihmisten toiminnan taustalla 

olevia käsityksiä ja ajatusmalleja. Douglasin teoreettinen lähestymistapa pyrkii 

tarkastelemaan ihmisten kulttuurisia ominaisuuksia. Douglas täsmentää, että 

rituaalien, jotka koskevat ihmisruumiin eritteitä, tulkitsemisen edellytyksenä on se, 

että tunnistamme yhteiskunnan symbolin ihmisruumiissa. On tärkeää myös 

ymmärtää yhteiskunnan rakenteeseen liittyvät voimat ja vaarat ja miten ne tulevat 

julki pienessä mittakaavassa juuri ihmisruumiissa. (Douglas 1966, 22.) 

Ihmiset kaikkialla perustavat toimintansa tiedolle, uskomuksille maailmasta ja 

itsestään sekä itse heidän toiminnalleen. Uskomukset muodostavat jokaisen ihmisen 

kohdalla systeemin: tämä systeemi voidaan nähdä ryhmänä väitteitä maailmasta, 

joka puolestaan tarkemman tutkimisen jälkeen paljastuu olevan järjestyksessä 

yksilöiden suhteessa toisiinsa.  Jotkut uskomukset ovat jaettuja, jotkut tyypillisiä 

tietyille yksilöille tai pienemmille ryhmille. Jokainen näistä systeemiryhmistä on eri 

tasolla. Uskomusten järjestelmä, jonka kaikki yhteisön jäsenet jakavat on kulttuuri 
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tai ideologiatasolla. Yksilön oma uskomusjärjestelmä tarjoaa puolestaan näkökulmia 

persoonallisuuteen. (Dolgin, Kemnitzer, Schneider 1977, 3.) 

Symbolinen antropologia tarkastelee kuukautisia niille annettujen merkitysten kautta. 

Nämä merkitykset ovat usein jaettuja ja niihin perustuvia uskomuksia kohdellaan 

totena yhteisössä. Yhteisössä elävät omaksuvat muilta yhteisön jäseniltä uskomukset 

ja niihin liittyvät toimintatavat.  

Symbolinen antropologia tarjoaa näkökulmia myös siihen, miten markkinoinnissa 

kuvataan kuukautisia ja mitä merkityksiä niille annetaan. Kuukautistuotteiden 

brändit myös symboloivat tiettyjä ominaisuuksia ja arvoja, joita kuluttajilla ajatellaan 

olevan. Nämä symbolit toistuvat usein myös eri kulttuureissa. 

 

Talousantropologia 

Talousantropologia tarjoaa näkökulmia taloudellisiin instituutioihin ja käytökseen, 

joka on ilmentynyt antropologisissa paikoissa ja etnografisella tyylillä. Tutkimus 

taloudellisista instituutioista, käyttäytyminen ja toiminta antropologisilla paikoilla ja 

etnografia ovat oleellisia osia talousantropologiaa.  Näiden kolmen edellä mainitun 

elementin yhdistäminen onkin pitkälti talousantropologian ominaispiirteitä 

tieteenalana. (Plattner 1989, 1.) 

Talousantropologia on antropologian alue, jossa tutkimuskohteet ovat vaihtelevia. 

Talousantropologiassa on tutkittu muun muassa Etelä-Afrikkalaisten heimojen 

metsästystottumuksista aavikolla, sitä kuinka Meksikolaisten maanviljelijöiden 

ravintotottumukset muuttuvat kansainvälisten öljynhintojen vaihtelun seurauksena, 

tai sitä millä perusteella kauppiaat valitsevat myyntiin tulevat vihannekset julkisella 

toripaikalla suuressa kaupungissa. Talousantropologia on vanha ja laaja aihealue. 

Talousantropologisia tutkimuksia voidaan löytää 1800- ja jopa 1700-luvuilta asti 

(Firth 2004). Tutkijat, matkailijat ja siirtomaiden hallitsijat ovat kirjoittaneet 

eksoottisten ja ei-länsimaalaisten ihmisten taloudellisista instituutioista jo satoja 

vuosia. Talousantropologia nosti suosiotaan 1950- ja 1960-luvuilla, kun antropologia 
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kasvoi muiden tieteenalojen joukossa. Siitä asti talousantropologia on kerryttänyt 

runsaan kirjallisen aineiston. (Plattner 1989, 1.) 

Perinteisten aihealueiden lisäksi talousantropologia on kiinnostunut lisääntyvissä 

määrin myös valinnan ja päätöksenteon prosessista. Valinnan ja päätöksenteon 

prosesseja tarkasteltaessa on otettava huomioon kaksi asiaa. On tärkeää tarkastella 

empiirisesti mitkä tekijät, ja missä yhdistelmässä, vaikuttavat 

päätöksentekotilanteessa. Tätä seuraa tulkinta siitä, mitkä tekijät vaikuttavat 

yleisimpiin valintoihin ja päätöksiin. (Firth 2004.) Esimerkiksi tarkasteltaessa sitä 

miksi kuukautiskuppi valitaan kuukautissuojaksi tulee ottaa huomioon mitkä tekijät 

vaikuttavat päätöksentekotilanteessa. Kun nämä tekijät on saatu selville, voidaan 

tuloksia soveltaa laajemmin tulkitsemaan valinnan prosessia ja sen taustalla olevia 

syitä. 

Varhaisimmat kuvaukset taloudellisesta toiminnasta eri kulttuureissa ovat jättäneet 

naiset pitkälti huomioimatta. Kun naisten työtä alettiin huomioida enemmän 

tutkimuksissa, yksittäisten naisten kuvattiin harvoin tekevän päätöksiä tuotantoon, 

investointeihin, jakeluun ja kulutukseen liittyen. Naisten katsottiin olevan 

taloudellisten johtajien, miesten, jotka hallinnoivat heidän työskentelyään, suojatteja. 

Naisten taloudellista käyttäytymistä ja strategioita on alettu tukimaan vasta viimeisen 

parin vuosikymmenen aikana. (Plattner 1989, 318.) 

Viime vuosina tarve tutkia sitä, miten kulutuspäätöksiä tehdään, on kasvanut. 

Erityisesti päätökset liittyen tuotantoon, hintoihin, myyntiin ja inventaatrioon ovat 

tarkkailun kohteena samoin kuin kuluttajien näkökantojen tutkiminen. Kuluttajien 

yhteneviä näkökantoja on huomioitava päätöksiä tehdessä sillä se vaikuttaa suoraan 

tuotteen markkinointiin ja myyntiin. Talousantropologia on lisääntyvissä määrin 

kiinnostunut kulutuspäätösten tutkimisesta sillä se tarjoaa näkökohtia ostopäätösten 

taustalla oleviin syihin ja ilmiöihin. (Joy 2004.) 

Talousantropologian näkökulma tarjoaa mielenkiintoisia näkökohtia 

kuukautistuotteiden tutkimukselle ja kulutustottumusten -käytöksen taustalla oleville 

prosesseille. Tässä tutkimuksessa sovellan talousantropologiaa erityisesti naisten 
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kulutustottumusten tutkimisessa. Pohdin sitä, miksi useat naiset ovat valinneet 

kuukautissuojakseen kuukupin, ja mitkä ovat syyt kuukupin yleistymisen taustalla. 

Pyrin tutkimaan talousantropologian kautta myös yleiseen kuukautistuotteiden 

kulutukseen vaikuttavia tekijöitä.  

 

2.2  Tutkimuksen keskeiset kuukautisiin liittyvät käsitteet 

 

Kuukautiset/Menstruaatio  

Menstruaatiolla ja kuukautisilla tarkoitetaan samaa asiaa. Tässä tutkimuksessa 

käytän molempia käsitteitä, vaikkakin kuukautisia hieman useammin, sillä se on 

näistä kahdesta yleisempi. Usein kuukautisista puhuttaessa ne rajoitetaan koskemaan 

sitä osaa kuukautiskierrosta, jolloin naisella on kuukautisvuotoa. Kuitenkin 

kuukautisten käsite on laajempi. Kuukautiset, tai menstruaatio, käsittävät koko 

kuukautiskierron ja sen aikana tapahtuvat asiat, kuten esimerkiksi ovulaation 

(Delaney, Lupton, Toth 1988, 70).  

Tässä tutkimuksessa käytän kuitenkin kuukautisten ja menstruaation käsitettä 

kuvaamaan pääasiassa sitä aikaa naisen kuukautiskierrosta, jolloin hänellä on 

kuukautisvuotoa. Tämä on usein näkyvin, ja tämän tutkimuksen kannalta oleellisin, 

osa menstruaatiota. Useimmat kuukautisiin liittyvät tavat ja uskomukset liittyvät 

juuri tähän aikaan kuukautiskierrosta, joten rajoitan käsitteen koskemaan 

pääasiallisesti sitä. Käsitellessäni kuukautisia koko kuukautiskierron näkökulmasta, 

mainitsen siitä erikseen.  

 

Kulttuuri 

Kulttuuri on perinteisesti määritelty kokonaisuudeksi, johon sisältyvät tieto, 

uskomukset, taide, moraalit, lait, tavat ja muut käytännöt, jotka yksilö on oppinut 

yhteisön jäsenenä (Tylor 1871). Geertz (1973) näkee kulttuurin laajemmin olevan 
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ihmisten luoma merkitysten verkosto, joka ilmenee symbolisissa muodoissa ihmisten 

kommunikoidessa, pitäessä yllä ja kehittäessä tietoisuuttaan ja asennettaan elämään  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen kulttuuria erityisesti siitä näkökulmasta, missä 

määrin kulttuurin ominaispiirteet ja yhteisön säännöt ja käytännöt vaikuttavat yksilön 

valintoihin. Se, miten yhteisö suhtautuu kuukautisiin ja mitä uskomuksia ja 

toimintatapoja siihen liitetään, vaikuttaa yksilön kokemukseen ja toimintaan. En 

niinkään tarkastele ja vertaile eri kulttuureja ja niiden erityispiirteitä keskenään vaan 

tutkin sitä, miten ja missä määrin kulttuuri vaikuttaa yksilön omiin käsityksiin, 

valintoihin ja toimintatapoihin.  

 

Merkitykset 

Tässä tutkimuksessa viittaan merkityksellä symboliikkaan, joka liitetään joihinkin 

erityisiin objekteihin ja toimintoihin. Geertzin (1973) mukaan todellisuus rakentuu 

merkitystulkinnoista ja tulkintasäännöistä, jotka auttavat ihmisiä orientoitumaan 

arkielämässään. Tutkin esimerkiksi sitä, mitä merkityksiä kuukautisille annetaan ja 

miten nämä merkitykset ovat muodostuneet ja miten ne vaikuttavat ihmisten 

kokemuksiin. 

Koska tässä tutkimuksessa tutkin kuukautisiin liittyviä kokemuksia ja käsityksiä sekä 

mitä merkityksiä kuukautisiin liitetään, on tärkeää huomioida se, miten merkitykset 

muodostuvat.   Elämme merkitysten maailmassa, joten otamme ymmärryksellämme 

merkitykset ympäristöstämme ja hahmotamme maailmamme niitä hyödyntäen. 

Vaikka tarkastelemme asioita ja maailmaamme omasta näkökulmastamme, 

muistuttavat merkitysten maailmamme paljon toisiaan. Kuitenkin merkitysten 

maailma on niin moninainen ja monikerroksinen, että on mahdotonta ajatella, että se 

olisi muodostunut kaikille ihmisille täysin samannäköisiksi. (Varto 1992, 56.) 

On tärkeää huomioida myös merkitysten dynaamisuus. Se mitä merkityksiä 

kuukautisille annetaan ja miten niistä puhutaan muuttuvat jatkuvasti ja vaihtelevat eri 

aikakausina. Merkitykset ovat myös erilaisia eri kulttuureissa ja jopa kulttuurien 
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sisällä niissä voi olla eroavaisuuksia. Merkitykset voivat muuttua erilaisten 

tapahtumien tai vaikkapa uuden tiedon saamisen myötä.  

 

Puhtaus ja vaara  

Tässä tutkimuksessa keskeisessä osassa ovat Mary Douglasin puhtauden ja vaaran 

käsitteet, ja miten ne on liitetty, ja liitetään, kuukautisiin ja menstruaatioon. 

Douglasin keskeinen ajatus on: ”Puhtauden ja järjestyksen rekisteröiminen on 

havaintotapahtuma, joka perustuu kategorioita määrittäviin kulttuurisiin 

oletusarvoihin. Puhtauden havainto katoaa käyttämättömistäkin esineistä silloin, kun 

ne ovat asiaankuulumattomissa paikoissa, omien kategorioittensa ulkopuolella. 

Ihmiselle on tunnusomaista käsitellä eri asioita koskevaa informaatiota paitsi 

suhteessa ominaisuuksiin, joita niistä on erotettavissa, myös tilaan, joissa 

ominaisuudet ovat ns. luonnollisia. ’Luonnottomissa’ yhteyksissä ne muuttuvat 

epäjärjestystä ja kaaosta synnyttäviksi anomalioiksi, joihin liittyy marginaalisuuden 

ominaisuuksia, likaisuuksia, tahrautumista, kielteisiä tunteita kuten inhoa, pelkoa ja 

vastenmielisyyttä.” (Douglas 1966, 13.) 

Douglas viittaa tässä opittuun kulttuurin järjestykseen. Opimme siinä kulttuurissa, 

jossa kasvamme, olevat järjestykset ja kulttuurin ’luonnollisen tilan’. Nämä pätevät 

myös kuukautisiin. Kuukautisten aikana tulee siis noudattaa tiettyjä toimintatapoja, 

etteivät ne aiheuta negatiivisia vaikutuksia. 

 

Tabu 

Tabuilla viitataan asioihin, joihin kohdistuu tiukkoja rajoituksia ja toimintatapoja, ja 

joista puhumista vältetään. Tabujen on tarkoituksena suojella ihmisiä vaaralta. 

Useissa yhteisöissä menstruoivalla naisella on ajateltu olevan uhkaavia, 

yliluonnollisia voimia. Tämän takia menstruaatio on ollut tabu: se on auttanut muita 

yhteisössä eläviä välttelemään naista menstruaation aikana ja siten myös estänyt 
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häntä antamasta periksi menstruaatiosta lähtöisin oleville voimille. (Delaney, Lupton, 

Toth 1988, 7.) 

Termi ’tabu’ on ensimmäisen kerran tullut Länsimaalaisten tietoisuuteen heidän 

tutkiessaan Polynesian saaristoa 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella. 

Tabun alkuperää ja historiaa on tutkittu useaan otteeseen ja laajasti. Jokaisella 

kulttuurilla ja yhteisöllä on omat tabunsa ja ne voivat vaihdella paljonkin toisistaan. 

(Steiner 2006). 
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3 Tutkimuksen metodologia 

Hyödynnän tutkimuksessani sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä.  

Tutkimusta varten tekemäni kyselyn avulla pyrin kuvamaan kohderyhmän 

päätöksentekoprosessia sekä kuukupin valintaan liittyviä tekijöitä. Haastatteluiden 

avulla syvennyn 18-25 –vuotiaiden naisten kuukautisiin liittyviin kokemuksiin ja 

käsityksiin, ja syvennän ostopäätösten taustalla olevia syitä. Kuvailen ensin 

käyttämiäni tutkimusmenetelmiä ja lopuksi käsittelen aineistoni analyysiä. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Suurin osa siitä mitä tiedämme ihmisten ajatuksista ja asenteista saadaan 

tutkimuksessa selville haastatteluiden ja kyselyiden avulla. Käyttämällä erilaisia 

tutkimusmenetelmiä saadaan tutkittavasta kohteesta laajempi ja monipuolisempi 

käsitys. Esimerkiksi kyselyn tekemisellä alkuvaiheessa voidaan alkaa kartoittaa 

tutkivaa kohdetta ja sen lähtökohtia. Kyselyn tuloksia voidaan sitten hyödyntää 

haastattelukysymysten muodostamisessa ja tutkimuksen aiheen syventämisessä. 

(Russell & Gravlee 2015, 343.) 

Tässä tutkimuksessa tein ensin internet-kyselyn kuukupin käyttöön ja ostopäätöksiin 

liittyvistä asioista. Kyselyn jälkeen tein haastatteluita, joissa syvensin kyselyn 

aihealueita ja joiden avulla sain laajempaa tietoa ostopäätösten taustalla olevista 

tekijöistä. Käytin kyselyn tuloksia ja vastauksia apuna valmistautuessani 

haastatteluihin ja luodessani niihin kysymyspohjaa. 

Tehdessäni tutkimusta pyrin luomaan avoimen ilmapiirin haastatteluihin ja muihin 

tutkimustilanteisiin. Kokemusperäinen kuluttajan käyttäytyminen perustuu 

yksilöllisyyden luonteelle. Etenkin kokemusperäistä kulutusta tutkittaessa on tärkeää, 

että tutkija on henkilökohtaisesti sitoutunut ja mukana kyseisessä ilmiössä. Tutkijan 

oma inhimillisyys ja kyky ajatella, tuntea, toimia ja arvostaa kuluttajana auttaa 

jäsentelemään heidän ymmärrystään ja käsitystään kulutuskokemuksistaan. 

(Brinberg & Lutz 1986, 237.) 
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Kuluttajatutkimuksessa tutkijan täytyy irrottautua normaalista tieteellisestä 

asennostaan ja sen tuomasta etäisyydestä tutkittavaa kohtaan. Tutkijan on oltava 

avoin ja vastaanottava erilaisille ajatusmalleille ja merkityksille, joita tulee ilmi 

haastatteluissa. Tutkijan tulee pyrkiä ymmärtämään kuluttajan kokemuksia heidän 

ehdoillaan ja välttää pakottamasta näitä kokemuksia sopimaan joihinkin aiemmin 

luotuihin rakenteisiin ja malleihin. (Brinberg & Lutz 1986, 237.) 

Laadullinen tutkimus tapahtuu aina siinä maailmassa, jossa tutkija elää, joten tutkija 

on aina osa sitä merkitysyhteyttä, jota hän tutkii. Tämä merkitysyhteys on olennainen 

siksi, että laatujen ymmärtäminen on mahdollista vain siinä kontekstissa, jossa niillä 

on merkitys. Se miten tutkija itse ymmärtää kysymykset, joihin hän tutkimuksellaan 

hakee vastausta vaikuttaa suuresti hänen tutkimuksessaan. (Varto 1992, 26-27.) 

 

3.1.1  Kysely 

Tätä tutkimusta varten tekemäni kyselyn avulla halusin selvittää 18-25 –vuotiaiden 

Lunetten tuotteiden käyttäjien kulutustottumuksiin ja kuukupin ostopäätökseen 

vaikuttavia tekijöitä. Tein kyselyn Google formsin kautta. Kysely julkaistiin 

Lunetten facebook -sivulla keväällä 2017. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 134. 

Kyselyn kysymykset ovat liitteenä (Liite 1). 

Rajasin kyselyn koskemaan 18-25-vuotiaita Lunetten tuotteiden käyttäjiä. Ikäryhmän 

rajauksen tein sen pohjalta, että he ovat tutkimukseni kohderyhmä, jonka olen 

yhdessä määrittänyt Lunetten kanssa. Lunette halusi selvittää erityisesti tämän 

ikäryhmän ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä.  

Suuntasin kyselyn Lunetten asiakkaille, sillä kuukuppien valmistajien ja 

kuppimerkkien välillä on eroja, jotka olisivat tehneet kyselyn toteuttamisesta erittäin 

haastavan. Lunette on myös ylivoimaisesti myydyin kuppi Suomessa, joten suurin 

osa vastaajista olisi todennäköisesti ollut joka tapauksessa Lunetten käyttäjiä.  

Kyselyn kysymykset ovat suurimmaksi osaksi monivalintakysymyksiä, joista 

suurimmassa osassa on myös mahdollisuus avoimeen vastaukseen. Kysymykset 



24 

 

kohdistuvat pitkälti tuotteen valintaan ja ostopäätöksen tekemiseen liittyviin syihin. 

Kartoitin kyselyn avulla kuukupin ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, kuten mistä 

kanavista useimmiten kuullaan kuukupista, mitkä ovat tuotteen ja merkin valintaan 

olennaisesti vaikuttavia tekijöitä, ja kauan ostopäätöksen tekemiseen usein menee. 

Oleellista oli myös selvittää, mistä tietoa haetaan ja kuinka paljon tietoa pitää olla 

ennen kuin kuluttaja päättää ostaa tuotteen.  

Russell (2001) huomauttaa, kuinka Internetissä tehtyjen kyselyiden haasteena on 

muotoilla kysymykset niin, että vastaajat ymmärtävät mitä kysytään. Vastaajat eivät 

myöskään voi kysyä tarkentavia kysymyksiä, kuten haastatteluissa. Olen ottanut 

huomioon, että kyselyn valmiit vaihtoehdot todennäköisesti ohjaavat ja luovat 

ennakkokäsityksiä kyselyyn vastaajille. Olen pyrkinyt kuitenkin käyttämään myös 

avoimia vastausvaihtoehtoja monivalinnoissa, jotta vaihtoehdot eivät olisi liian 

rajattuja. Lisäksi ikäryhmän rajaaminen ja kyselyn kohdistaminen Lunetten 

käyttäjille rajaa kyselyn tuloksia.  

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli 23-25-vuotiaita. Loput vastanneista olivat 18-

22-vuotiaita. Suurin osa vastanneista oli käyttänyt kuppia vähemmän kuin 3 vuotta. 

Hieman alle 20 prosenttia vastanneista on käyttänyt kuppia yli 5 vuotta.  

 

3.1.2  Haastattelut 

Tämän tutkimuksen haastattelut olen toteuttanut puolistrukturoituina haastatteluina. 

Haastatteluiden avulla olen selvittänyt yksilöiden kuukautisiin liittyviä käsityksiä ja 

kokemuksia sekä heidän mielikuviaan kuukautissuojamainonnasta ja siitä 

minkälaisia mielikuvia ja ajatuksia ne heissä herättävät. Olen haastatellut käyttäjiä, 

jotka sijoittuvat iältään kohderyhmään, eli ovat 18-25 vuotiaita. Etsin haastateltavia 

internetin kautta, Lunetten sosiaalisen median ja kuukuppeihin liittyvien 

keskustelupalstojen kautta sekä kyselemällä tuttaviltani ja muilta haastateltavilta. 

Haastattelin yhteensä kuutta 18-25 –vuotiasta naista, jotka ovat kaikki Lunette 

kuukupin käyttäjiä. Yksi haastateltavista otti itse yhteyttä Lunetten facebook -sivuille 
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jättäämääni haastattelupyyntöön liittyen, yksi haastateltavista löytyi Kuukuppikunta 

keskustelufoorumilta ja loput neljä valikoituivat omien tuttavaverkostojeni kautta. 

Haastattelut olivat kestoltaan puolesta tunnista puolentoista tunnin mittaisia. Käytin 

kaikissa haastatteluissa samaa pohjarunkoa (Liite 2), mutta keskustelut muotoutuivat 

haastattelussa pitkälti myös haastateltavien omien kiinnostusten ja kokemusten 

mukaan.  

Haastateltavat olivat iältään 21-25-vuotiaita. Heistä kaksi asui Helsingissä, yksi 

Tampereella, yksi Pohjois-Savossa ja kaksi Rovaniemellä. Haastateltavista osa oli 

aloittanut kupin käytön melko hiljattain, mutta osa oli käyttänyt kuppia jo useita 

vuosia. Noin puolet haastateltavista oli tilannut kuppinsa internetistä ja puolet olivat 

ostaneet sen apteekista. Haastateltavista osa oli opiskelijoita, osa työssäkäyviä ja 

yhdellä haastateltavista on lapsi.  

Pyrin tekemään kaikki haastattelut rauhallisessa ympäristössä, jossa haastateltavalla 

olisi helppo puhua kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Haastatteluiden sijainnilla on 

merkitystä haastatteluista saatavan tiedon kannalta. Jos haastattelut tehdään paikassa, 

jossa muita ihmisiä voi se vaikuttaa haastateltavan vastauksiin, eritysesti jos paikalla 

on hänelle läheisiä henkilöitä. Muiden läsnäolo voi vaikuttaa haastateltavan 

käyttäytymiseen ja siihen miten hän tilanteeseen suhtautuu. Erityisesti 

henkilökohtaisista asioista puhuttaessa muiden läsnäololla on suuri vaikutus 

haastattelutilanteessa. (Levy&Hollan 2015, 320.) 

Tein kaksi haastatteluista kasvotusten ja loput neljä puhelimen välityksellä. 

Haastateltavat asuivat eri puolilla Suomea, joten haastatteluiden tekeminen 

puhelimitse oli käytännön toteutuksen kannalta oleellista. Kaikki haastattelut 

nauhoitettiin. Haastatteluiden kulussa en huomannut suuria eroja siinä, oliko 

haastattelu tehty puhelimella vai kasvotusten. Aiheen vuoksi puhelinhaastatteluiden 

etuna oli muun muassa se, että haastateltavat saivat itse määrätä missä olivat 

haastattelun aikana, ja puhelimitse tehty haastattelu todennäköisesti myös lisäsi 

heille yksityisyyden tunnetta. Aiheesta oli todennäköisemmin helpompi puhua, kun 

koko haastattelun ajan tietty anonyymius säilyi. Kuitenkin on mahdollista, että jos 

haastattelut olisi tehty kasvotusten, olisi niitä ollut vaivattomampi syventää ja 
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muuttaa keskustelumaisemmaksi. Puhelinhaastatteluissa on vaarana, että haastattelu 

jää liian pintapuoliseksi ja kyselymäisemmäksi.  

Alasuutarin mukaan haastatteluita tarkastellaan usein vain menetelminä, joilla 

tutkimuskohteista saadaan tietoa, ja haastattelutilanne otetaan huomioon lähinnä siltä 

kannalta, miten luotettavina tai epäluotettavina saatuja tietoja voidaan pitää. Tämän 

takia tutkimuksessa esitetään yleensä arvio siitä, miten tilanne ja haastattelija on 

vaikuttanut haastateltavaan ja siten saadun tiedon luonteeseen ja luotettavuuteen. 

(Alasuutari 2011, 142.) Esimerkiksi tässä tutkimuksessa aiheen luonne voi olla 

monelle hieman arkaluontoinen, joten ihmiset voivat pyrkiä kaunistelemaan 

totuuksiaan, mikä vaikuttaa vääristävästi tutkimuksen tuloksiin. Tämän takia on 

tärkeää ottaa huomioon vuorovaikutustilanne mahdollisena virhelähteenä.  

Olen pyrkinyt välttämään tätä tulosten vääristymistä valitsemalla haastatteluihin 

kuukupinkupin käyttäjiä, jotka ovat aktiivisia kuukuppeihin liittyvissä keskusteluissa 

sosiaalisessa mediassa tai ovat puhuneet kuukupin käytöstä ystävilleen ja tuttavilleen. 

Erityisesti Lunetten aktiiviasiakkaat vaikuttavat olevan varmoja asenteistaan ja 

suhtautumisestaan ja tottuneet puhumaan kuukautisistaan. Henkilöt, jotka puhuvat 

avoimesti kuukautissuojavalinnoistaan kokivat aiheen vähemmän todennäköisesti 

kiusalliseksi tai hävettäväksi edistäen avoimuutta haastattelutilanteessa. On kuitenkin 

mahdollista, että myös he pyrkivät kaunistelemaan joitakin vastauksiaan tai 

vaihtoehtoisesti olivat niin varmoja omista asenteistaan, että eivät olleet pysähtyneet 

kunnolla miettimään mistä ne johtuvat. 

 

3.2 Aineiston analyysi 

Russell (2011) kuvailee aineiston analyysin kerätyn tiedon käsittelemiseksi ja 

yhteyksien löytämiseksi, jotta löydetyt yhteydet voidaan selittää ymmärrettävällä 

tavalla. Etsin sekä yhteyksiä, että eroavaisuuksia kuukautiskokemuksista ja 

asenteista. Näiden samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien pohjalta etsin syitä 

tuotteiden valinnan taustalla. 
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Juha Varto painottaa tutkimuksessa käytetyn ”lukutavan” tärkeyttä. Hänen mukaansa 

tutkimuskohteen virheellinen lukutapa on sellainen, jossa luemme kohdetta ikään 

kuin se olisi omaa elämäämme, omasta maailmastamme syntynyttä. Oikea lukutapa 

on sellainen, jossa kohdetta luetaan ja tulkitaan muistaen, että tutkittava tarkastelee 

asioita omasta maailmastaan ja kokemuksistaan käsin. Aineistoa analysoidessa on 

muistettava, että tutkittava pohtii asioita aina omasta ymmärtämiskokonaisuudestaan 

käsin, jolloin hänen kokemuksensa ja merkitykset, joita hän asioille antaa, 

vaikuttavat hänen kertomaansa. (Varto 1992, 59.) Tutkimuksessa on otettava siis 

huomioon, paitsi omien kokemusten ja ennakko-oletusten vaikutus tutkimukseen, 

myös tutkittavien mahdolliset ennakko-oletukset ja näkemykset. Olen pyrkinyt 

tiedostamaan nämä asiat analysoidessani aineistoa.  

Käytin tutkimuksen tuloksia analysoidessani tapaa, jossa ensin analysoidaan 

tutkimuksen kvantitativiinen osuus, jotta nähdään kuinka se sopii yhteen 

kvalitatiivisten tulosten kanssa. Sitten kvantitatiivisesta datasta kirjoitetaan luonnos, 

jota syvennetään ja monipuolistetaan kvalitatiivisilla metodeilla hankitusta 

aineistosta. (Pelto 2013, 49.) Kyselyn tuloksia olen analysoinut taulukoiden ja 

vastausjakaumien perusteella. Näiden taulukoiden avulla tarkastelen kuukupin 

ostopäätökseen vaikuttaneita tekijöitä, sekä muita kuukupin käyttöön ja valintaan 

liittyviä seikkoja. Nämä ovat pohjana haastatelluista saatavalle tiedolle, jonka avulla 

olen syventänyt kyselyiden tuloksia ja selittänyt niiden taustalla olevia syitä. 

Haastatteluissa oleellista on etsiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia haastateltavien 

välillä ja selvittää, miksi heillä on joko yhteneviä tai eroavia mielipiteitä (Russel 

2011). Haastatteluista etsin yhteneväisyyksiä ja samankaltaisuuksia haastateltavien 

kuukautiskokemuksista ja asenteista. Tätä kautta pystyin etsimään yhtäläisyyksiä 

sille, mitkä kokemukset sekä minkälainen asenne ja ajattelutapa ovat johtaneet 

kuukautiskupin valintaan.  

Etsin haastatteluaineistosta myös eroavaisuuksia haastateltavien kokemuksissa ja 

taustoissa, kuten siinä miten heille oli kotona puhuttu kuukautisista, ja kuinka 

eroavaisuudet olivat vaikuttaneet asenteisiin ja esimerkiksi kuukautistuotteiden 

valintaan. Huomion kiinnittäminen eroihin tutkittavien tai asioiden välillä on tärkeää 
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analyysin kannalta. Eroja on usein helppo havaita ja ne myös antavat vihjeitä siitä, 

mistä jokin asia johtuu ja mikä tekee sen ymmärrettävämmäksi. On kuitenkin 

tärkeää, että erot eivät ole tutkimuksen pääosassa, sillä jokainen yksilö on erilainen 

ja ilmiön tulkitseminen voi näin ollen jäädä hyvin hajanaiseksi. (Alasuutari 2011, 

43.) 

Analysoin siis aineistosta ensin kyselyn, josta sain perustavanlaatuista tietoa 

ostopäätöksen tekemisestä sekä miksi vastaajat olivat valinneet kuukupin 

kuukautissuojakseen. Syvensin sitten tätä tietoa haastatteluaineistossa nousseiden 

kokemusten ja mielipiteiden kautta. Etsin haastatteluista yhteneväisyyksiä sekä 

eroavaisuuksia asenteissa ja kokemuksissa, ja sitä miten nämä ovat vaikuttaneet 

kuukupin valintaa.  
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4 Kuukautiset ja kuukuppi 

Tässä kappaleessa käyn läpi kuukautisten historiaa ja kuukautisiin liitettyjä 

kulttuurisia käsityksiä ja toimintatapoja. Käsittelen sitä, miten kuukautisiin 

suhtautuminen ja niistä puhuminen on muuttunut historian kulussa. Selvitän myös 

kuukuppien syntyperää ja miten ne ovat kehittyneet ensimmäisistä tuotekehittelyistä 

lähtien. Tarkastelen myös Lunette –yrityksen sekä Lunette kuukupin 

tuotekehitysprosessia sekä miten yritys kuvailee tuotettaan.  

 

4.1 Kuukautisten historiaa 

Kuukautiset ovat aina olleet osa naisten elämää ja yhteisöjä, joissa he ovat eläneet. 

Kuukautisten merkitykset ja niihin suhtautuminen ovat vaihdelleet paljon eri aikoina. 

Kuukautisten historiaa tarkastellessa teemat, jotka nousevat vahvasti esiin, liittyvät 

kuukautisiin liittyviin uskomuksiin ja toimintatapoihin sekä siihen, miten ne 

vaikuttavat muihin samassa yhteisössä eläviin.  

Antiikin Kreikassa ja Roomassa kuukautisten alkaminen ja kuukautiset nähtiin 

tärkeinä esimerkiksi täysi-ikäisyyden määrittämisessä. Kuukautisten alkaminen oli 

merkkinä tytön muuttumisesta naiseksi ja sen ajateltiin osoittavan tytön 

täysikäisyyttä. Tästä huolimatta täysi-ikäisyyden rajana pidettiin 12-vuotta vaikka 

kuukautiset alkoivat tytöillä keskimäärin 14-vuotiaina. Koska kuukautisten 

alkaminen oli kuitenkin mahdollista jo 12 vuotiaana, pidettiin sitä osoituksena täysi-

ikäisyydestä. (Hufnagel 2012, 7.)  

Täysikäisyyden määrittämisen lisäksi, kuukautisilla on ollut myös tärkeä rooli 

uskomusten ja rituaalien kannalta. Uskomukset ja rituaalit ovat vaikuttaneet myös 

suuresti siihen, miten kuukautisiin on suhtauduttu ja mitä merkityksiä niihin on 

liitetty. Antiikin Rooman ja Kreikan aikaan vaikutti suuresti muutos uskonnossa ja 

ajalle tyypillisissä uskomuksissa. Uskonnollisen järjestyksen muutoksen myötä 

naisen ja naiseuden asema uskonnossa ja uskomuksissa muuttui huomattavasti. 

Naisten hedelmällisyyttä ja kuukautisverta oli aiemmin pidetty pyhinä, mutta 
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muutoksen myötä miesten asema vahvistui ja muutti suhtautumisen menstruaatioon 

ja naisiin. Uskonnon erityispiirteeksi nousi se, miten vain miespuoliset jumalat 

saattoivat antaa syntymän jumalattarille. Tämä uskonnollinen muutos heijastui myös 

muutokseen sosiaalisissa suhteissa muuttaen matriarkaalisen yhteisön 

patriarkaaliseksi. (Hugnafel 2012, 17.) 

Sama muutos oli nähtävissä myös tieteellisessä suhtautumisessa kuukautisiin. 

Aiempi kunnioittava ja osittain myös pelokas suhtautuminen kuukautisiin alkoi 

muuttua antiikin aikana. Uuden uskomuksen mukaan kuukautiset olivat ylimääräistä 

verta, josta ei ollut muodostunut sikiötä. Kuitenkin ajateltiin, että nainen ei ollut 

keskeisessä asemassa elämän luomisessa, vaan elämä oli lähtöisin miehestä. (Stein, 

Kim 2009, 36.) 

Aristoteles tarkasteli kuukautisia yhtenä erottavana tekijänä naisten ja miesten 

välillä. Hän käytti kuukautisverta esimerkkinä siitä, miten nainen oli miehen 

kaltainen, mutta vähäisempi ja heikompi mieheen verrattuna. Aristoteles uskoi 

miehen olevan tärkeämmässä osassa lapsen saannin kannalta. Hänen ajatusmallinsa 

mukaisesti sperma sisälsi sielun ja oli täten tärkein osa lapsen alulle laittamisen 

kannalta. Koska kuukautisveri oli kuitenkin hänen mukaansa osa lapsen alulle 

laittamista ja kehitystä, vaikkakin vähäisemmässä määrin, kuvasi hän kuukautisveren 

olevan ’miespuoleista’. (Hiltmann 2005, 28.) 

Keskiajan Kiinassa gynekologia nousi arvostetuksi erikoistumisen alaksi 

lääketieteessä. Kuukautisten ajateltiin olevan piilotettu ikkuna naisen kehon 

toimintaan ja prosesseihin. Lääkärit sitten joutuivat tutkimaan hyvin laajalti 

vaihtelevia oireita kuten kuukautisten ajankohtaa, kuukautisveren laatua, väriä ja 

määrää sekä fyysisiä ja psykologisia oireita, joita naiset kokivat. Useimmiten lääkärit 

olivat miespuoleisia, joten he joutuivat pitkälti turvautumaan naisen omaan arvioon 

ja tuntemukseen olotilastaan. Tähän aikaan nousivat myös lääkkeet ja pillerit 

keskeiseksi hoitomuodoksi naispotilaiden hoidossa lähinnä mieshoitajien toimesta. 

(Wilms 2005, 38.) 
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Vaikka kuukautisten alkamista ei merkitty rituaaleilla tai seremonioilla, eivät ne 

olleet näkymättömässä asemassa keskiajan Euroopassa. Kuukautisia pidettiin 

erityisesti naiseuden sekä naisen ja miehen eroavaisuuden merkkinä. Kuukautiset 

nähtiin erityisesti merkkinä kehon puhdistautumisesta, joka oli naisille ominaista. 

Kuukautisten puhdistavan vaikutuksen ajateltiin olevan oleellista myös 

hedelmällisyyden kannalta. Kohdun täytyi olla täysin puhdistautunut, ennen kuin 

raskaaksi tuleminen oli mahdollista. (Green 2005, 52-53.) 

Tänä aikana kuukautisiin liittyi paljon säännönmukaisuuksia, joista poikkeaminen 

tarkoitti epänormaaliutta tai sairautta. Kuukautisveren määrää, väriä ja 

säännöllisyyttä sekä ajoitusta tarkkailtiin, jotta voitiin määritellä, olivatko 

kuukautiset normaalit. Myös iän uskottiin ratkaisevasti vaikuttavan kuukautisten 

ominaisuuksiin, kuten siihen kuinka usein, ja mihin aikaan kuukaudesta kuukautiset 

tulivat. (Green 2005, 55.)  

Kuukautisiin suhtautuminenon vaihteli paljon myös eri alojen välillä. 

Lääketieteellinen, tieteellinen, uskonnollinen ja yleinen mielipide kuukautisista 

vaihteli paljon eri aloilla. Kristilliset auktoriteetit kiistelivät muun muassa siitä, 

pitäisikö naisilta kieltää pääsy kirkkoon kuukautisten aikana. (Green 2005, 51.) 

Kuukautisten merkitystä ja vaikutusta naiselle itselleen, ja hänen ympärillään 

oleville, tulkittiin ja määriteltiin hyvin eri tavoin. Kuukautiset nähtiin välillä 

puhtaasti kliinisenä ilmiönä, jossa ainoastaan näkyviin asioihin, kuten vuodon 

määrään ja muihin fyysisiin oireisiin tuli kiinnittää huomiota. Toisaalta kuukautisiin 

liitettiin yliluonnollisia merkityksiä ja niiden nähtiin altistavan kuukautisten kanssa 

kosketuksissa olevat vaaroille.   

1600-luvulla kuukautisiin suhtautuminen oli melko kaksijakoista. Kuukautisilla 

ajateltiin toisaalta olevan parantavia toisaalta haitallisia vaikutuksia, joskus jopa 

maagisia ominaisuuksia. Kuukautisten ajateltiin olevan merkki hedelmällisyydestä ja 

terveydestä, toisaalta joskus niiden ajateltiin viittavan sairauteen. Ajalle tyypillisesti 

kuukautiset nähtiin naisten omana, ’yksityisenä’ asiana, josta ei tullut julkisesti 

puhua. Piilotteluun liitettiin ajatus kuukautisten mystisyydestä ja mahdollisesta 
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vaarallisuudesta. Naisten nähtiin piilottelevan näitä kuukautisten ominaisuuksia, 

jotka miesten tulisi myös tietää, osittain jopa oman turvallisuutensa vuoksi.  

Euroopassa 1700-luvun puoliväliä pidetään usein käänteentekevänä kuukautisten 

historiassa. Lääketieteellisen sanaston kehittymisen ja anatomisten ja fysiologisten 

termien tarkentumisen uskotaan muokanneen näkemystä naiseudesta ja kuukautisista 

tänä ajankohtana. Tänä aikana myös lääketieteellinen ymmärrys kuukautisista alkoi 

muistuttaa nykyajan käsitystä. (McClive 2005, 76.) 

1800- luvun lopulla kuukautissuojavalikoima alkoi monipuolistumaan. Jonkinlaisia 

siteitä tai tamponeita on todennäköisesti aina käytetty,  vaikkakaan ne eivät ole olleet 

massatuotettuja tai kaupallisia tuotteita, eivätkä mainostettuja. Ensimmäiset 

kaupalliset kertakäyttöiset kuukautistuotteet Yhdysvalloissa tuotettiin 1896. Nämä 

puuvillasuojat, jotka oli päällystetty harsolla, olivat todennäköisesti mukavampia 

käyttää kuin flanelliset vaipat, joita naiset siihen aikaan käyttivät. Ensimmäinen 

kaupallinen tamponi (tampax) kehitettiin vasta 1930-luvun alussa, jolloin sitä alettiin 

myös markkinoimaan. (Kissling 2006, 10; Delaney, Lupton, Toth 1988, 207.) 

1800-luvun lopulla Yhdysvalloissa naisilla oli kaksi kuukautissuojavaihtoehtoja, 

jotka oli mahdollista tilata postitse. Kertakäyttöiset kuukautispyyhkeet ja materiaali 

kestokäyttöisten suojien ompelemiseen. Ensimmäisiä kertakäyttöisiä kuukautissuojia 

markkinoitiin ensisijaisesti naisille, joilla oli omia tuloja. Suurin osa naisista teki 

omat kuukautissuojansa vielä 1900-luvun alkupuolellakin. (Park 1996, 150.) 

Kertakäyttöiset siteet nostattivat suosiotaan vasta 1920 -luvulla. Ongelmana tuotteen 

myymiselle nähtiin hienovaraisuuden puute. Vasta kun tuotteiden ostaminen 

vaivihkaisesti ja muiden huomaamatta onnistui, alkoivat kertakäyttöiset siteet 

nostattaa suosiota. (Weiner 2004.) 

Menstruaatiolla on ollut keskeinen asema kulttuurimme erityispiirteiden 

määrittämisessä.  Kuukautisiin on suhtauduttu vaihtelevasti ja niihin kuuluvat 

rituaalit ja toimintamallit ovat vaihdelleet ja edelleen vaihtelevat paljon kulttuurista 

riippuen. Erilaiset käytännöt, kuten esimerkiksi naisen eristäminen muusta kylästä 

kuukautisten aikana, antavat tärkeää tietoa siitä, kuinka kuukautiset ovat muokanneet 
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kulttuurisia tapoja ja käsityksiämme ihmiskehosta ja sen merkityksistä. (Grahn 1993, 

3.) 

Kuukautisiin liittyviin rituaaleihin ja käytäntöihin suhtaudutaan vaihtelevasti. Näiden 

käytänteiden uskotaan olevan tasa-arvoa uhkaavia tekijöitä ja alentavan naisten 

asemaa. Kuitenkin suuri osa näistä käytännöistä on lähtöisin naisista itsestään. 

Useissa kulttuureissa ja kyläyhteisöissä naiset itse haluavat eristäytyä muusta 

yhteisöstä kuukautistensa ajaksi. (Grahn 1993, 4).   

Kuukautisilla ja kuukautisverellä on osansa useissa vanhoissa uskomuksissa ja 

mytologioissa. Niihin on suhtauduttu sekä peläten, että kunnioittaen. Useassa 

vanhassa uskomuksessa kuukautisveren on ajateltu olevan elämän ja voiman lähde. 

Tämä uskomus perustui siihen, että naisen ollessa raskaana, kuukautisveren arveltiin 

olevan tärkeässä osassa syntymättömän lapsen kehitystä. Tämän arveltiin olevan 

myös syynä kuukautisten jäämiselle pois naisen raskauden aikana. (Stein, Kim 2009, 

36.) 

Eri aikakausina kuukautisista on tarjottu tietoa myös kirjallisissa lähteissä. Eri aikana 

eri teokset ovat olleet apuna määrittelemässä, mikä on ollut ajalle tyypillinen 

suhtautuminen kuukautisiin ja menstruoiviin naisiin. Erityisesti varhaisimmissa 

kuukautisiin liittyvissä teoksissa keskityttiin kuvaamaan kuukautisten ominaisuuksia 

ja vaikutusta menstruoivien naisten kanssa kosketuksissa oleville. Keskiaikainen, n. 

1300-luvulla kirjoitettu, teos Secreta Mulierum (Secrets of Women) esitteli 

kuukautiset mystisenä, salaisena asiana. Teoksen kuvailemat salaisuudet keskittyivät 

lähinnä kuukautisiin ja kuukautisten rooliin lisääntymisessä. Näiden ajateltiin 

olevan ’naisten salaisuuksia’, koska näiden asioiden ajateltiin kuuluvan vain naisille 

ja naisten pitävän asioita salassa miehiltä. Secreta Mulierum -teoksen tarkoituksena 

oli jakaa tätä salassa pidettyä tietoa myös miehille. Teoksessa kuukautiset kuvattiin 

melko negatiivisessa valossa ja niiden aiheuttamaa haittaa ja vaaraa miehille 

painotettiin. (Bildhauer 2005, 65.) 

Eri teokset ovat eri aikoina vaikuttaneet huomattavasti siihen mikä suhtautuminen 

kuukautisiin on ollut. Koska kuukautiset eivät ole ollut erityisen avoimesti puhuttu 
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aihe, etenkään julkisessa keskustelussa, on tietoa todennäköisesti haettu ensisijaisesti 

kirjallisista lähteistä. Se, miten kuukautisista on kirjoitettu on ohjannut mielipiteitä ja 

ajatuksia. Tämä on ollut todennäköisesti vallitsevaa etenkin miesten keskuudessa, 

erityisesti aikana jolloin naisten ajateltiin piilottelevan kuukautisia ja niiden 

vaikutuksia. Heille kirjoitetut teokset saattoivat olla ainoa tiedonlähde aiheeseen.  

Koska kuukautisiin liittyvät teokset olivat miesten kirjoittamia, jäi niistä suurelta 

osin puuttumaan naisten kokemukset ja ajatukset kuukautisista. Miesten 

näkökulmassa kuukautiset näyttäytyivät salaperäisenä asiana, josta myös heidän 

tulisi olla perillä, osittain jopa oman turvallisuutensa vuoksi. Miesten kirjoittamat 

teokset rajoittuivat siis hyvin pitkälti heidän omiin ajatuksiinsa ja johtopäätöksiinsä 

kuukautisista ja niiden ominaispiirteistä.  

Esimerkiksi 1600 –luvulle mentäessä kuukautisiin liittyvät tekstit Euroopassa olivat 

pääasiassa miesten kirjoittamia. Teksteissä painotettiin erityisesti kuukautisten 

terveydellistä merkitystä ja sitä, miten ne määrittävät naisia. Teksteissä pyrittiin 

myös kuvailemaan, millaiset olivat normaalit kuukautiset, ja mitkä merkit kertoivat 

naiselle, jos oli syytä huoleen. (Freidenfelds 2009, 43.) 

William Buchanin Domestic Medicine ja Nicholas Culpepperin Compleat and 

Experienced Midwife olivat 1600 –luvulla teoksia, joista naiset hakivat tietoa. 

Culpepper selitti teoksessaan, kuinka kuukautiset olivat valtaisan verimäärän 

poistumista naisen kehosta, minkä täytyi tapahtua säännöllisesti ja se oli 

äärimmäisen tärkeää naisen terveyden kannalta. Buchan puolestaan ei selittänyt 

kuukautisten tarkoitusta, mutta painotti huolenaiheita ja antoi ohjeita ja neuvoja 

kuukautisiin liittyen. (Freidenfelds 2009, 43.) 

Tämä kuvastaa selvästi kyseisen ajan suhtautumista kuukautisiin ja siihen, miten ne 

nähtiin lähinnä lääketieteellisestä näkökulmasta. Koska teokset olivat pääosin 

miesten kirjoittamia, oli myös se, mikä nähtiin normaalina ja mikä epänormaalina 

pitkälti miesten sanelemaa. Näkemys kuukautisten merkityksestä ja tarkoituksesta 

pohjautui vanhoille uskomuksille ja lääketieteellisille näkemyksille. 
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Näistä teoksista, joista useimmat olivat miesten kirjoittamia, naiset hakivat tietoa ja 

mahdollisia apukeinoja kuukautisiin liittyviin vaivoihin. Koska kuukautiset olivat 

julkisesti hyvin vähäisesti puhuttu aihe, oli useimpien naisten etsittävä apua kirjoista. 

Kirjat antoivat kuitenkin hyvin yksiselitteisen ja usein myös vajavaisen kuvauksen 

kuukautisista ja kuukautisiin liittyvistä asioista ja ominaisuuksista. Useimmissa 

kirjoissa kuvailtiin mitä normaaleihin kuukautisiin kuului ja miltä normaalin 

kuukautisvuodon tulisi näyttää ja millaista sen tulisi olla. Poikkeavien kuukautisten 

uskottiin olevan vaaraksi naisen terveydelle. (Freidenfelds 2009, 43.) 

1900-luvun alkupuolella kuukautisiin suhtautumien alkoi muuttua länsimaissa, mihin 

vaikutti suuresti naisten aseman paraneminen. Kuukautisvereen oli aiemmin 

suhtauduttu häpeilevästi ja salailevasti, sillä sen ajateltiin johtuvan ’huonosta 

verestä’, joka poistuu kehosta. Kuukautisia yritettiin piilotella paitsi miehiltä myös 

toisilta naisilta. Vasta pidemmälle 1900-lukua mentäessä ymmärrys kuukautisten 

luonnollisuudesta ja normaaliudesta alkoi yleistyä. Samoin yleistyvät erilaiset 

kuukautissuojat kuten kertakäyttöiset siteet ja tamponit. Naisten mahdollisuus 

työssäkäynnille, ja sen yleistyminen, edistivät tätä muutosta, sillä se mahdollisti 

kertakäyttöisten kuukautissuojien ostamisen.  

 

4.2 Kuukuppi ja Lunette 

Kuukuppeja on useita erilaisia malleja ja ne eroavat toisistaan myös käytettävyytensä 

kannalta. Kuukautiskupit ovat nostaneet suosiotaan viimeisen vuosikymmenen 

aikana, mutta siitä huolimatta ne eivät ole uusi keksintö. Kuukuppia muistuttavia 

tuotteita on kehitetty jo 1800-luvun loppupuolella vaikka ne eivät vielä silloin olleet 

käytettävyytensä puolesta kovin kehittyneitä eivätkä nousseet suosioon kuluttajien 

keskuudessa. Ensimmäinen kuukuppia muistuttava tuote oli the Hockert Catamenial 

Sack (Kuva 1), joka kehitettiin Yhdysvalloissa vuonna 1867. Tuote ei kuitenkaan 

saavuttanut suosiota eikä se päätynyt kuluttajamarkkinoille. (North & Oldham 2011, 

302.) 
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Kuva 1. The Hockert 

Catamenial Sack (North & Oldham 2011, 302). 

 

 

Ensimmäinen kuppi, joka soveltui käytettävyydeltään kulutustuotteeksi oli Leona 

Chalmersin patentoima kuukautiskuppi (Kuva 2). Tämä kuppi vastasi muotoilultaan 

pitkälti niitä kuppeja, jotka ovat nykyään myynnissä. Chalmersin prototyyppiä on 

käytetty mallina useissa eri kuppimerkeissä. (North & Oldham 2011, 303.) 
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Kuva 2: Leona Chalmersin 

suunnittelema ensimmäinen kaupallinen kuukautiskuppi (North & Oldham 2011, 

302). 

 

Kuukuppeja kehiteltiin myös 1950-vuonna, mutta ne eivät vielä silloinkaan saaneet 

suurta suosiota. Kuukupit tuotiin markkinoille uudelleen vuonna 1987 The Keeper 

nimisellä kuukautiskupilla, jota myydään vielä tänäkin päivänä. The Keeper cup on 

malliltaan samankaltainen kuin muut modernit kuukupit, mutta käytetty materiaali 

on eri. The Keeper cup on valmistettu lateksista toisin kuin suurin osa muista 

kuppimerkeistä, jotka on tehty lääketieteellisestä silikonista. (The Keeper Inc 2018, 

Our Story.)   

Lunetten kuukupit (kuva 3) on kehitetty 2005 vuonna ja ne ovat pieniä ja soikeita, 

toisesta päästä avonaisia ja toisesta päästä litteitä lääketieteellisestä silikonista 

valmistettuja kuppeja, joita käytetään kuukautisvuodon keräämiseen muiden 

kuukautissuojien sijasta. Materiaali on hypoallergeeninen, myrkytön ja vaaraton 

ihmiskudokselle. (Lunette 2017, Laatu ja standardit.) 
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  Kuva 3. Lunette Kuukuppi. (Lunette 2017)  

 

Lunette on 2005 vuodesta asti toiminut suomalainen yritys, joka valmistaa ainoana 

suomessa kuukautiskuppeja naisille ja pyrkii muuttamaan kuukautisiin liittyviä 

asenteita ja ennakkoluuloja. Tällä hetkellä Lunette on yksi johtavista 

kuukuppivalmistajista maailmassa. Kuukuppimerkillä on jälleenmyyjiä ympäri 

maailmaa ja tuotetta myydään kaiken kaikkiaan yli 40 eri maahan. Lunette on 

asettanut tavoitteekseen tehdä kuukupista valtavirran tuotteen naisille kaikkialla 

maailmassa. (Lunette 2017, Mistä kaikki alkoi.) 

Kuukautiskupit ovat nousseet perinteisten kuukautissuojien rinnalle muutaman 

viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta ne ovat yleistyneet vasta viimeisen 

muutaman vuoden aikana. Lunette mainostaa kuukautiskuppejaan ekologisina ja 

ympäristöystävällisinä, sillä niitä voi käyttää useamman vuoden kerrallaan ja ne eivät 

kerrytä jätettä. Niitä mainostetaan myös mukavampana ja turvallisempana 

vaihtoehtona kuin muut kuukautissuojat. 

Lunette Kuukupin on luonut yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Heli Kurjanen. 

Hänen mukaansa lähes kaikki nuoremmat naiset tietävät jo kupin olemassaolosta 

Suomesssa. Kurjasen mukaan useimmat käyttäjät tutustuvat kuukautiskuppiin 20-30-

vuotiaana. (Heinonen 2016.) 
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Lunetten nettisivuilta ilmenee, että markkinoinnissa käytettyjä teemoja ovat 

suomalaisuus, ekologisuus ja tuotteen turvallisuus ja mukavuus. Lunette painottaa 

markkinoinnissaan rohkean ja avoimen suhtautumisen tärkeyttä.  Tällä hetkellä 

Lunette käyttää pääsääntöisesti markkinoinnissaan sosiaalista mediaa. 

Markkina-alueet, samoin kuin myynti, ovat kasvanut tasaisesti yrityksen 

perustamisesta lähtien, mutta vasta viimeisen parin vuoden aikana kuukautiskupit 

ovat nostaneet tunnettavuuttaan. Vaikka kuukautiskuppeja on ollut käytössä 1900 –

luvun alusta saakka, vasta viime vuosikymmen aikana kuukuppien uudenlainen 

muotoilu on mahdollistanut niiden käytännöllisyyden nostaen sen muiden 

kuukautissuojien joukkoon.  
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5 Kuukautiskokemukset ja -käsitykset 

Tässä kappaleessa käyn läpi tutkimuksen tuloksia. Keskityn erityisesti yksilöiden 

kuukautiskokemuksiin ja käsityksiin sekä siihen, miten he kuukautisiin suhtautuvat. 

Käyn läpi haastatteluissa esille nousseita aiheita, joita ovat kuukautisiin liitetty 

häpeän tunne, kuukautisiin liitetyt kulttuuriset mallit sekä tabut ja miten 

haastateltavien suhtautuminen kuukautisia kohtaan on muuttunut. Ensin käsittelen 

yksilöiden kokemusta kuukautisista ja kuukautisiin liittyviä tabuja. Seuraavassa 

kappaleessa tarkastelen avoimen keskustelun merkitystä, joka koettiin tärkeäksi 

aiheeksi haastateltavien keskuudessa. Viimeisessä kappaleessa peilaan näitä 

yksilöiden kokemuksia kuukautisista ja niihin suhtautumisesta yleisempiin 

kulttuurisiin malleihin ja näkökulmaan. 

 

5.1 Kuukautiset -vaiettu aihe 

Yhteinen tekijä usealle erilaiselle kuukautisiin liittyvälle käsitykselle ja 

toimintatavalle on kuukautisiin liitetty häpeä. Häpeä on leimannut kuukautisiin ja 

menstruoiviin naisiin liittyvää suhtautumista valtaosassa eri yhteisöjä. Häpeä ilmenee 

esimerkiksi vaikenemisena, piilotteluna ja kuukautisten näkemisenä epänormaalina.  

Jopa mediassa, jossa kuukautissuojia mainostetaan jatkuvasti, on itse kuukautisista 

puhuminen lähes olematonta. Kuukautissuojien ominaisuuksia nostetaan esille, mutta 

kuukautisia, ja erityisesti kuukautisverta, varotaan näyttämästä tai kuvailemasta liian 

tarkkaan. Mainokset keskittyvät yleensä painottamaan ominaisuuksia, jotka 

mahdollistavat kuukautisten piilottamisen.  

Kuukautisiin liitetyt tabut näkyivät tämän tutkimuksen aineistossa etenkin 

kuukautisista vaikenemisena. Tabuihin liitetään uaskomus siitä, että niistä 

puhuminen ja niiden esiin tuominen on haitalllista ja jopa vaarallista. Tämä uskomus 

puolestaan johtaa kuukautisiin liitetyn häpeän tunteen vahvistumiseen.   

Mason ym. (2013) tekemässä tutkimuksessa nuorten koulutyttöjen suhtautumisesta 

kuukautisiin Keniassa ilmeni, kuinka pelko kuukautissuojan vuotamisesta ja 
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vaatteiden tahrautumisesta oli yleinen huolenaihe kuukautisten aikana. Sen, että 

muut saisivat tietää kuukautisista ja mahdollisesti jopa näkisivät vereen tahriintuneet 

vaatteet, ajateltiin johtavan kiusatuksi tulemiseen. Kuukautisiin liittyvät tabut 

johtivat häpeän  ja pelon tunteisiin kuukautisten aikana. Näiden pelkojen uskottiin 

olevan  syynä sille, että osa tytöistä jäi pois koulusta kuukautisten aikana.  

Tätä tutkimusta varten tekemissäni haastatteluissa häpeä kuukautisia kohtaan ilmeni 

usealla eri tavalla. Esimerkiksi kuukautisista vaikeneminen on tyypillinen häpeän 

ilmenemismuoto. Useat haastateltavista kokivat, että kuukautisista ei oltu puhuttu 

ennen niiden alkamista kotona tai koulussa, tai niistä oli puhuttu hyvin vähän. 

Haastatteluissa myös ilmeni, että kun koulussa oli käsitelty kuukautisista muun 

muassa terveystiedon tunneilla, oli tunnit rajattu koskemaan vain tyttöjä, tai tyttöjä 

varten oli järjestetty oma, erillinen tunti kuukautisiin liittyen. Tyypillistä 

kuukautisten alkaessa oli myös se, että kuukautisten alkaessa ja ensimmäisten 

vuosien aikana kuukautisista kysyminen koettiin vaikeaksi ja tieto pyrittiin itse 

etsimään lehdistä ja internetistä. Myös pelko pyytää rahaa kuukautissuojiin tai olla 

liikuntatunneilta pois kuukautisten takia. Kuukautisten koettiin normalisoituneen 

vasta vanhemmalla iällä, jolloin huomattiin niiden olevat ”aivan normaali juttu”. 

Kuukautisista puhuminen koettiin kiusalliseksi etenkin kuukautisten alettua ja 

ensimmäisen muutaman vuoden aikana. Kuukautisten alkaessa niistä kerrottiin vain 

lähimmille naispuoleisille henkilöille, kuten äidille ja lähimmille ystäville. Aihetta 

välteltiin etenkin miespuoleisten henkilöiden seurassa tai tilanteissa, joissa asia olisi 

voinut kantautua miespuoleisten henkilöiden tietoon. Henna kertoo omien 

kuukautistensa alkamisesta näin: 

Henna: Mun kuukautiset alko sillon ku minä ja mun veli ja mun serkut 

oltiin mun sukulaisten luona yökylässä. Ja mulla alko sillon ja sitten mä 

laitoin hulluna paperia ja emmä kehannu kertoa. Sitte mä ootin vaan, 

että pääsee kotiin äkkiä ku mulla oli kotona ne kaikki suojat niin sitte 

mää vaan, että voi että kun loppuis tää yökylä että pääsis kotiin." 
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Tutkija: Niin etkö sä sanonut siellä kellekkään, vaikka sille Raijalle 

(sukulainen)? 

Henna: Ei, emmä kehannu kertoa. Sitte äiti just, että no miten sä siellä, 

että siellä kylässäkö sulla alko ne. Niin mä että joo. Että olisithan sä 

voinu kertoa. Ku emmä vaan jotenki. Kai se oli niin semmosta noloa 

sillon. Ja ku se Raija on semmonen hössöttäjä niin se olis varmaan 

kailottanu niille kaikille mun serkuillekki ku ne oli kaikki poikia ne mun 

serkut ja sitte mun veli. Et ehkä jos ois ollu tyttöjä niin, mutta ku ne oli 

poikia kaikki.  

Tämä heijastaa sitä, kuinka suurin pelko kuukautisten alkaessa liittyi juurikin muiden 

suhtautumiseen. Henna kertoo omassa kokemuksessaan kuukautistensa alkamisesta 

pelänneensä eniten sitä, että hänen miespuoleiset sukulaisensa olisivat saaneet tietää 

hänen kuukautisistaan, koska se oli ’noloa’. Haastatteluissa ilmeni, että usein 

kuukautisista ei oltu puhuttu kotona tai koulussa kovinkaan paljoa ennen niiden 

alkamista. Tämä aiheen välttely on todennäköisesti osaltaan vaikuttanut siihen, miksi 

kuukautisista, tai niiden alkamisesta, ei voitu puhua avoimesti. Vähäinen tieto 

aiheesta lisäsi usein myös epätietoisuuden tunnetta kuukautisten alkaessa, sekä sitä 

miten tilanteessa tulisi toimia. Minna kuvaa omien kuukautistensa alkamista 

seuraavasti: 

Minna: Vähän semmonen, tietysti ehkä niinku säikähtäny, että vaikka 

sen oli tiennyt, että joskus alkaa, mutta silti varmaan vähän semmonen 

hämmennys. Niin sitte, emmä oikein muista. Mut niin, varmaan 

hämmennys.  

Suurin osa haastateltavista koki, että kuukautisista ei juurikaan puhuttu kotona tai 

koulussa. Heidän tietonsa kuukautisista ja kuukautistuotteista koostui useista eri 

osasista ja lähteistä.   

Tutkija: No mitä sä tiesit kuukautisista ennen kun sun menkat alkoi ja 

kuka sulle oli kertonut niistä? 
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Henna: No mitähän nyt koulussa oli jotain puhuttu ja kavereitten kanssa. 

Ku kavereilla alko ne niin sillon me varmaan keskusteltiin.  Ja mitä nyt 

koulussa, en muista ainakaan äitiltä saaneeni mitään kauheeta 

preppausta siihen. Että ehkä vasta sitten kun ne alko niin sitte ehkä 

äitiki kerto enemmän. Tai no emmä tiiä kertoko se mistään anatomia 

asioista. Enemmän ehkä semmosista käytännön asioista. 

Kyselyssä ilmeni, että tietoa etsittiin ensisijaisesti internetistä, Lunetten nettisivuilta 

ja keskustelupalstoilta. Vain noin kolmannes vastanneista oli kysynyt asiasta 

ystäviltään.  

Tämä vähäinen tiedonsaanti osaltaan lisäsi hämmennystä kuukautisten alkaessa.  

Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet kuukautisten alkamisen aiheuttaneen 

negatiivisia tuntemuksia.  Jutta koki saaneensa riittävästi tietoa ennen kuukautistensa 

alkamista:  

Jutta: Joo kyl mä aika paljon tiesin et sillon tuli kyl luettua kaiken 

maailman lehtiä, näitä Sisters -lehtiä ja mitä niitä nyt oli niin niissä oli 

kyllä nähty ja no justiin koulussa oli jonkun verran puhuttu ja sitte ihan 

äiti oli ketonu ja sanonu jo ennenki sitä, että sitte kun tulee niin älä 

niinku hätäile et tuut vaan sanomaan mulle. Että ihan niinku sillailla oli 

niinku positiiviset mielikuvat siitä tai sillälailla ei niinku pelottanu.  

Suhtautuminen kuukautisten alkamisiseen vaihteli siis huomattavasti sen pohjalta 

kuinka paljon niistä oltiin saatu tietoa etukäteen. Vähäinen tieto ja puhumattomuus 

kuukautisista aiheutti hämmenystä sekä nolouden ja häpeän tunnetta kuukautisten 

alkaessa. Sen sijaan riittävä tiedonsaanti edisti positiivisen kokemuksen tunnetta.  

Tätä tukee myös Mason ym. (2013) tutkimus, jossa ilmeni, että salailu ja häpeän 

tunteet, luovat mielikuvaa kuukautisten negatiivisuudesta ja jopa vaarallisuudesta. 

Luotettavan tiedon puute johtaa usein harhakäsityksiin ja vääriin uskomuksiin, jotka 

lisäävät negatiivista suhtautumista kuukautisia kohtaan ja siten myös yksilön häpeää 

kuukautisia kohtaan.  
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Tästä syntyy kierre häpeän ja vaikenemisen välille. Koska kuukautisista ei puhuta 

avoimesti, on luotettavan tiedon saaminen hankalaa. Luotettavan tiedon puute 

puolestaan johtaa vääriin uskomuksiin ja harhakäsityksiin, jotka lisäävät häpeän 

tunnetta kuukautisista. Häpeän tunne siten osaltaan vähentää avointa keskustelua 

aiheesta. 

Haastatteluissa esille nousivat myös kuukautissuojavalinnat ja niistä puhuminen 

vanhempien kanssa. Kynnys pyytää vanhemmilta rahaa kuukautissuojiin tai niiden 

ostamiseen oli korkea, joten suojat ostettiin usein itse. Anni kertoo kuinka hän ei 

kehdannut ottaa äitinsä kanssa puheeksi sitä, kuinka olisi nuorempana halunnut 

käyttää muita kuukautissuojia, joita heillä kotona oli: 

Anni: Niin mun piti käydä sit ite ostaan kaupasta. Tai kyl mä käytin niitä 

jonku verran mut en mä kehannu äitille, ku en mä jotenki kehannu kysyä 

et voidaanko me ostaa jotain muita suojia. Ku mä en halunnu puhua 

siitä.  

Koska kuukautisia ei haluttu nostaa esille kotona asuessa, rajoitti se 

kuukautisuojavaihtoehtoja. Kuukautissuojavaihtoehdot haluttiin valita niin, että 

kuukautisista ei tarvitsisi puhua, eivätkä muut perheenjäsenet saisi tietää 

kuukautisten ajankohtaa. Kuukautistuotteet haluttiin pitää yksityisenä asiana, jota ei 

jaettu muiden perheenjäsenten kanssa. Kuukautiset haluttiin pitää salassa erityisesti 

perheen miespuoleisilta jäseniltä.  

 

5.2 Avoimen keskustelun merkitys 

Aineistosta nousi selvästi esille se, että kuukautisista puhuminen koettiin liian 

vähäiseksi etenkin nuoruudessa. Suurin osa haastateltavista koki, että koulussa 

kuukautisista ei oltu saatu juurikaan tietoa. Myös vanhemmilta saatu tieto koettiin 

vajavaiseksi. 
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Koulujen terveystiedon tuntien sisältöä kuvattiin kuukautisten osalta vähäiseksi. Osa 

haastateltavista epäili tämän johtuvan siitä, että heidän terveystiedontunneillaan oli 

ollut sekä poikia että tyttöjä.  

Tutkija: Miten teillä koulussa sitte, käsiteltiinkö teillä mitenkään 

kuukautisten alkamista tai kuukautissuojavaihtoehtoja tai mitään 

tämmöstä? 

Anu: Siis tosi huonosti. Että se oli niinkö lähes sellasta, että mitä nyt 

omat kokemukset oli, niin vaihtoehtoja ei käyty lähes ollenkaan. Ja sitte 

ne tunnit oli semmosia, et jos oli, niin siinä oli sitte kaikki pojat yhtä 

aikaa, ja sitte opettaja mun mielestä tavallaan vältteli sitä aihetta sen 

takia, että siinä oli tavallaan niinku sekaryhmä. Että ei mun mielestä 

toiminu olenkaan.  

Tästä voidaan havaita miten kuukautisia aiheena vältellään erityisesti kun paikalla on 

miespuoleisia henkilöitä. Samoin haastateltavat mainitsivat haluttomuutensa tuoda 

kuukautisia esille kun heidän isänsä tai veljensä olivat paikalla.  

Kouluympäristössä kuukautisista puhuminen tuli ajankohtaiseksi myös 

liikuntatunneilla, etenkin tiettyjen lajien, kuten uinti, kohdalla. Haastateltavat kokivat 

liikuntatunnilta poisjäämisen kuukutisten aikaan noloksi ja kiusalliseksi tilanteeksi.  

Anu: Se oli vähän sellasta, et tuut hiljakseen lapun kanssa opettajalle, 

mulla ei itellä ollu mitään ku oli se tamponin käyttö niin tuttu niin ei 

ollu niinku itelle ikinä este, mutta kyllä sitä näki, että sieltä jonku pikku 

lapun kanssa mihin on äiti kirjottanu sen viestin, että ei voi osallistua ja 

sit ne lähti kävelemään tai vastaavaa, et suljettiin sen takia pois tai 

lähetiin kävelemään tai laitettiin istumaan uimahallin katsomossa.   

Avoimen keskustelun puuttuminen nousi yleisimmäksi aiheeksi, joka mainittiin 

häpeän tunteen syntymiseen. Salailu ja vaikeneminen kuukautisista  luovat tunteen ja 

mielikuvan siitä, että kuukautiset ovat epänormaali ja hävettävä asia. Erityisesti 

miespuoleisten henkilöiden seurassa kuukautisista puhuminen koettiin kiusalliseksi. 
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Myös Henna koki kuukautisiin liitettävän häpeän ja nolouden tunnetta. Hän myös 

arveli tämän johtuvan siitä, että kuukautisiin ei suhtauduttu, eikä niistä puhuttu, 

avoimesti.  

Henna: No, oli kai se sillon semmonen nolo juttu. Niinku just joskus 

seiskalla ku se oli semmonen uus juttu. Tai niinku monilla alko vasta 

sillon.  

Tutkija: No miksi sä luulet et se oli semmonen nolo juttu? 

Henna: Se varmaan on ku ei siitä niin puhuttu niin avoimesti. 

Kuukautisiin liittyvä salailu ja piilottelu ovat syvälle iskostuneita kulttuurisia 

malleja. Mason ym. (2013) tutkimuksessa nousi vahvasti esille, miten kuukautisista 

koettiin voivan puhua vain lähimpien naispuoleisten henkilöiden seurassa, usein 

tämänkin ajateltiin olevan liian avointa suhtautumista. Kuukautisiin liittyvän salailun 

havaittiin myös osittain johtuvan siihen liittyvästä häpeästä. Tytöt mainitsivat 

pelkäävänsä muiden tietävän heidän kuukautisistaan ja sen johtavan kiusaamiseen. 

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että koulu ja opettajat (tässä tapauksessa 

liikunnanopettajat) suhtautuivat kuukautisiin välttelevästi ja negatiivisesti. Tämän 

arveltiin olevan osasyynä kuukautisten häpeilyyn ja haluttomuuteen puhua niistä. 

Minna kuvailee opettajien suhtautumista kuukautisiin liikuntatuntien aikana 

seuraavasti:  

Minna: No kyllähän se oli semmosta niinku vähän ehkä negatiivista, 

semmosta et sitä piettiin nolona ja hävettävänä asiana. 

Tutkija: Millä tavalla sun mielestä sitä pidettiin nolona ja hävettävänä? 

Minna: Emmä tiiä, jotenki ehkä tyylin, kun jossain liikuntatunnilla 

jollain oli sitte menkat tai muuta, niin sit jotenki se tyyli millä puhuttiin 

tai semmonen mielikuva mulla on jääny, että vähän sitä pidettiin 

semmosena, ei lunnollisena asiana. Että vähän niinku negatiivinen, että 

jos jollakulla oli menkat niin se oli jotenki huono asia. 
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Siihen kuinka paljon ja miten kuukautisista puhutaan vaikuttaa myös se, kuinka 

paljon haastateltavien vanhemmille ja opettajille on aikanaan kuukautisista puhuttu. 

Jos heidän kokemuksesta on kuukautisista se, että aihetta vältellään ja siitä ei 

juurikaan puhuta, toimivat he tilanteissa tavalla jonka ovat itse oppineet oman 

lähipiirinsä käytöksestä. 

Kuitenkin haastatteluista kävi myös ilmi, että suhtautumisen alkaessa muuttua iän 

myötä kuukautisia kohtaan, niistä puhuminen lisääntyi ja kuukautisia käytettiin myös 

tekosyynä liikunnasta pois jättäytymiselle. Kun kuukautisiin liittyvä häpeä väheni 

vanhenemisen myötä, ilmoittivat oppilaat useammin kuukautisistaan opettajilleen, 

myös silloin kuin heillä ei niitä ollut.  

Henna: Mutta se sitte joskus ysillä alko, ku siinä vaiheessa alko 

olemaan just niitä jotka, ei jaksanu liikkatunnilla uida niin valehteli, 

että on menkat. Ja sit niitten ei tarvinu uida. Et joskus ysillä se alko jo 

olla ihan semmonen tavallinen ja ok juttu. Mutta ehkä sillon ku se oli 

niin uutta, sillon seiskalla ja sillon muutenki kaikki on niin noloa. Ja 

jotenki sitte kaikki on niin epävarmoja ittestään muutenki siinä iässä. 

Kaikki haastateltavista kokivat kuukautisista puhumisen olevan tärkeää, etenkin 

niiden alkamisvaiheessa. Puhumisen uskottiin lisäävän itsevarmuutta ja 

positiivisempaa ja hyväksyvämpää suhtautumista kuukautisiin. Avoimemman 

suhtautumisen koettiin myös helpottavan ongelmista puhumista ja neuvon kysymistä.  

Minna: No siis kyllä mun mielestä ois tärkeää (puhua kuukautisista 

enemmän ja avoimemmin), kun on kuitenkin luonnollinen asia eikä 

mitenkään hävettävä. Ja sitte vielä ehkä nuorten kannalta, että vaikka 

tietysti voi netissä keskustella ja niistä löytää tietoa ja näin, mutta sitte 

just sillon ku se oli itelle semmonen hävettävää tai nolo niin jotenki se 

tuntuu ihan hullulta, että miksi sitä on pitäny hävetä tai pelätä äitille 

kertoa, että nyt mulla alko kuukautiset tai, että mulla on nyt menkat. 

Että jotenki toivosin, että nykynuorille se ei olis niin hävettävää jos siitä 

puhuttais enemmän. 
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Myös Anni nosti kuukautisista puhumisen tärkeyden esille haastattelussaan. Hän 

painotti sitä, miten pelko puhua kuukautisista voi olla esteenä tiedon saamiselle. 

Etenkin ongelmien ilmetessä tai kysymysten herätessä, voi yksilö kokea tiedon 

vähyyden ja tavan olla puhumatta kuukautisista, ahdistavaksi ja vaikeaksi. Anni 

kuvailee kuukautisista puhumisen tärkeyttä oman esimerkkinsä kautta.  

Tutkija: No onko sun mielestä tarvetta sille, että kuukautisista puhuttais 

enemmän?  

Anni: No on mun mielestä ainaki, koska se ihan oikeasti on semmonen 

tavallinen asia, että tota kaikille ihmisille tulis sellanen fiilis, että 

oikeasti pystyy kertomaan niistä asioista ja jos joku vaikka huolestutta, 

et onko tää normaalia niin ei epäilis kysyä. Niin että ei tarttis yksin 

piilotella sitä.  Koska esimerkiksi, mä mietin et mulla oli ihan hirveen 

epäsäännöliset kuukautiset aluksi ja se oli tosi vaikeaa itelle.  Mutta ku 

emmää tienny et onko tää tavallista tai sitte mää etin netistä tietoa, 

mutta emmä kehannu mennä vaikka minnekkään terveydenhoitajalle. 

Tiedon lisäämisellä kuukautisista vaikuttaisi olevan positiivisia vaikutuksia 

kuukautisten kokemiseen. Kuukautistiedon lisääminen vähensi stressiä ja ahdistusta 

ennen kuukautisia. Kun tytöt saivat luotettavaa ja asiantuntevaa tietoa kuukautisista, 

koettiin kuukautiset positiivisemmin. (Chau&Chang 1999.) 

Internetin käytön yleistyessä tiedon saanti on helpottunut ja tietoa on saatavilla 

huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Kuitenkin ongelmana on se, että luotettavien 

tiedonlähteiden lisääntyessä myös virheellisen tiedon määrä on lisääntynyt. Nuoret 

jakavat keskustelupalstoilla kokemuksia ja mielipiteitään, mikä mahdollistaa myös 

ennakkoluulojen ja virheellisten uskomusten leviämisen.  

Kuukautisista puhuminen ja puhumisen tärkeys tulee esille myös yksilön 

harrastusten ja hänen lähipiirinsä kautta. Erityisesti urheiluharrastuksessa kuukautiset 

ovat olennainen osa arkea. Kuukautiskivut ja tarjolla olevat 

kuukautissuojavaihtoehdot vaikuttavat osaltaan harrastamiseen kuukautisten aikana. 

Erityisesti uinti on laji, jossa kuukautiset voivat vaikuttaa harrastamiseen. 
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Kuukautissuojavalinnoilla ja eri ehkäisymenetelmillä pyritään mahdollistamaan 

harrastaminen ja kilpailu myös kuukautisten aikana. Anu kuvailee kuukautisten 

merkitystä urheilussa seuraavasti: 

Anu: Joo, tuo on ihan yleistä, et just itekki alotin nyt pillerit, ku saa 

kuukautiset siirrettyä pois ku vaikuttaa siihen suoritukseen aika paljon 

mun mielestä.  

Nykyisin kuukautissuojien vaihtoehdot ovat lisääntyneet ja valikoima eri 

myyntikanavissa on parantunut. Kuukautissuojia mainostetaan televisiossa ja 

lehdissä ja sosiaalisen median kautta myös internetissä mainostaminen on yleistynyt. 

Elizabeth Kisslingin (2005) mukaan naisen suhdetta ja suhtautumista omaan 

kuukautiskiertoonsa määrittävät pitkälti nämä kuluttajatuotteet. Kissling painottaa 

kuinka kuukautisten kulutuskeskeisyys vaikuttaa suhtautumiseen kuukautisia 

kohtaan. Kuukautistuotteita on nykyisin paljon ja ne ovat helposti saatavilla. Tämä 

luo osaltaan mielikuvaa siitä, että naisen tulisi olla mahdollisimman aktiivinen eikä 

kuukautisten saisi antaa vaikuttaa elämänrytmiin, eivätkä kuukautiset saisi näkyä 

mitenkään muille.  

Jutan mukaan se, kuinka paljon valmentajat puhuvat kuukautisista 

urheiluharrastuksen parissa, vaikuttaa suoraan myös siihen kuinka avoimesti 

urheilijat nostavat esille kuukautisten vaikutusta harrastamiseen. Etenkin nuorena 

aiheen nostamista sattui jännittää ja pelätä, jos siitä ei oltu aiemmin puhuttu. 

Kuukautisten sattuessa treenien ajalle saatettiin keksiä mieluummin jokin muu syy 

pois jäännille kuin ottaa kuukautiset puheeksi.  

Jutta: Jotenki nyt tuntuu että nyt enää aikusena sillä oo niin paljoa, se 

ei rajota niin sanotusti elämää. Mutta sillon vielä ku oli nuori niin jos ei 

siitä olis mitään puhuttu niin ei ois ehkä jotenki kehdannu vaikka kertoa, 

et miks jäi jonain päivänä pois. Et sit ois vaikka keksiny jonku 

päänsäryn tai kouluhomman tai jotakin näin vaikka oikeesti ois syy ollu 

joku ihan muu. Onkohan se sitte edelleen vähän semmonen niinku tabu 
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aihe. Tai jos ympäristö on sellanen et siitä ei puhuta kauheen avoimesti 

niin sitte ei jotenki itekkään uskalla ehkä ottaa sitä esille. 

Kuukautiskeskustelu on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina ja kuukautiset ovat 

olleet mediassa esillä. Muutokset kuukautistuotteiden markkinoinnissa, kuten 

punaisen veren näyttäminen, perinteisien sinisen nesteen sijaan, on yleistynyt. 

Samoin urheilijat ovat lisääntyvissä määrin nostaneet kuukautiset, ja niiden 

vaikutukset urheilusuoritukseen, puheenaiheeksi mediassa. 

 

5.3 Kulttuurinen näkemys kuukautisista yksilökokemusten taustalla 

Vaikka kuukautisista puhutaan nykyisin enemmän ovat ne vielä osittain tabu 

kulttuurissamme.  Kuukautiset eivät juuri näy ulkopuolelle arjessa ja niistä 

puhuminen on melko vähäistä kouluissa ja kotona. Kultturin suhtautuminen 

kuukautisiiin vaikuttaa suurisesti yksilön kuukautiskokemuksiin.  

Erilaiset uskomukset, joita kulttuurissa on kuukautisiin liittyen, lisäävät sosiaalisia 

paineita. Vaarat ovat keskeinen tekijä, jolla yhteisön järjestystä pidetään yllä. 

Vaarojen uskotaan kohtaavan ne, jotka ylittävät yhteisön asettamat rajat. Vaaroja ja 

niihin liittyviä uskomuksia voidaan käyttää yhteisöissä kiristyskeinona, jonka avulla 

pyritään pitämään yllä haluttua järjestystä. Myös yksilöiden omat pelonaiheet ja 

käsitykset vaarasta ohjaavat heidän toimintaansa. (Douglas 1966, 54.) 

Juuri tällä vaaralla on selitetty kuukautisista vaikenemista. Tabujen on ollut 

tarkoituksena suojella ihmisiä vaaralta. Useissa yhteisöissä menstruoivalla naisella 

on ajateltu olevan uhkaavia, yliluonnollisia voimia. Tämän takia menstruaatio on 

ollut tabu: se on auttanut muita yhteisössä eläviä välttelemään naista menstruaation 

aikana ja siten myös estänyt häntä antamasta periksi menstruaatiosta lähtöisin 

oleville voimille. (Delaney, Lupton, Toth 1988, 7.) 

Douglas painottaa sitä kuinka keskeinen ja strateginen asema saastumiseen liittyvällä 

käyttäytymisellä on. Hänen ajattelunsa lähtökohtana oli lordi Chesterfieldin näkemys, 

jonka mukaan lika on ainetta väärässä paikassa. Tämän näkemyksen mukaan asia, 
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jota itsessään ei pidetä likaisena tai epäpuhtaana, muuttuu liaksi kun se on väärässä 

paikassa. (Douglas 1966, 14.) Esimerkiksi veren ei ajatella olevan likaista. Kuitenkin 

kuukautisverta pidetään useissa kulttuureissa epäpuhtaana ja jopa vaarallisena asiana 

heti kun se on kehon ulkopuolella.  

Vaaraa käytetään siis uhkatekijänä, jonka avulla ylläpidetään yleistä järjestystä 

yhteisöissä. Kuukautisiin on useissa yhteisöissä suhtauduttu pelokkaasti ja niihin on 

liitetty vaaran käsite. Esimerkiksi erilaiset kuukautisiin liittyvät uskomukset ja 

toimintamallit on selitetty vaaran kautta. Jos kuukautisten aikaan ei suoriteta tiettyä 

rituaalia tai noudateta tiettyä toimintamallia, joutuvat yhteisön jäsenet vaaraan. Tämä 

edesauttaa sitä, että jokainen yhteisöön kuuluva noudattaa yhteisön säätämiä 

toimintamalleja ja siten ylläpitää yhteisölle ihanteellista järjestystä ja sosiaalisia 

sääntöjä. (Douglas 1966, 48.)  

Nämä erilaiset uskomukset kuukautisten vaarallisuudesta mitä todennäköisemmin 

lisäävät tunnetta kuukautisten epänormaaliudesta ja haitallisuudesta, vahvistaen 

niihin liitettyä häpeää. Avoimen keskustelun ja luotettavan tiedonsaannin puute 

estävät näiden uskomusten todenmukaisuuden kiistämisen ja sen sijaan vahvistavat 

niitä. Kun luotettavaa tietoa ei ole saatavilla on todennäköisempää, että yksilö 

turvauttu kulttuuristaan saamaan malliin suhtautua kuukautisiinsa sen sijaan, että 

muodostaisi itse oman mielipiteensä luotettavien tietolähteiden pohjalta.  

Myös haastatteluissa nousi esille se kuinka kuukautisiin liittyvät uskomukset ja 

yleinen mielipide vaikuttivat myös yksilön toimintaan kuukautisten aikana. Anu 

nosti esille sen, että usein kuukautisten uskotaan olevan este liikunnalle. Ja kuinka 

yleinen mielipide ja uskomus vaikuttavat myös yksilön käsityksiin ja asenteisiin.  

Anu: Monet kokee, että on este, että jos on kuukautiset niin se tarkottaa 

sitä, että sun pitää jättäytyä pois liikunnasta tai liikuntatunneilta tai se 

niinku alkaa vähän vaikuttaan omaanki asenteeseen ku huomas sen, että 

kaikki jäi sitten pois aina.  

Yhä edelleen kuukautisista puhutaan vältellen ja esimerkiksi kuukautiskivuista ei 

haluta mainita töissä tai kouluissa. Haastatteluissa tämä ilmeni esimerkiksi sillä, että 
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haastateltavat kertoivat välttelevänsä kuukautisista puhumista tietyissä tilanteissa, 

kuten työpaikalla ollessan, vaikka muuten kokivatkin suhtautuvansa kuukautisiin 

normaalina asiana:  

Tutkija: Mistä sä luulet et se johtuu, että ei kehata sanoa että ei pysty 

tulla töihin kun on menkat ja on hirveän kipeä? 

Jutta: onkohan se sitte edelleen vähän semmonen niinku tabu aihe. Tai 

jos ei siitä, tai jos ympäristö on sellanen et siitä ei puhuta kauheen 

niinku avoimesti niin sitte ei jotenki itekkään uskalla ehkä ottaa sitä 

esille tai näin 

Kuukautisiin suhtautuminen ja siihen liittyvät tunteet pohjautuvat pitkälti 

kuukautisiin liitettyihin uskomuksiin ja ajatuksiin. Kaikki kulttuurit rakentuvat 

sääntöjen varaan. Yhteiskunnallinen luokitusjärjestelmä on muodostanut tapamme 

ajatella ihmisruumiista ja sen puhtaudesta ja saastaisuudesta sekä miehen ja naisen 

rooleista ja toiminta-alueista. Useimmiten emme kuitenkaan huomaa tätä, vaan vaatii 

tietoista ponnistelua tunnistaa yhteiskuntamme luokitusjärjestelmä, ja sen vaikutus 

ajatteluumme. (Douglas 1966, 13.) 

Vielä nykyäänkin kuukautisiin liitetään uskomuksia, jotka muun muassa rajoittavat 

erilaisten kuukautistuotteiden käyttöä. Debra Merskin (1999) on tutkinut 

kuukautisiin liittyviä uskomuksia Yhdysvalloissa nuorten keskuudessa. Hänen 

mukaansa yksi yleisimpiä uskomuksia on, että tamponin käyttäminen voi johtaa 

neitsyyden menettämiseen.  Jos kulttuurissa tytön neitsyys on tärkeässä asemassa on 

todennäköistä, että yksilö pyrkii välttelemään sisäisesti käytettyjä kuukautistuotteita 

ja ne voivat olla jopa kokonaan kielletty.   

Toinen yleinen kuukautisiin liittyvä uskomus on muun muassa se, että uiminen, 

kylpeminen ja suihkussa käyminen on vaarallista kuukautisten aikana, sillä silloin 

voi saada tartuntatauteja helpommin. (Houpper 1999, 80.) Vaarallisuuden liittäminen 

kuukautisiin ja kuukautisten aikana toimimiseen rajoittaa paljon yksilön 

käyttäytymistä. Yksilö pyrkii todennäköisesti välttämään niitä asioita, joita pidetään 

vaarallisena, tai joiden aijatellaan olevan haitallisia kuukautisten aikana. Kulttuuriset 
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mallit ja uskomukset muokkaavat yksilöiden kokemuksesta samankaltaisia, 

vaikuttaen siten heidän suhtautumiseensa ja vahvistaen uskomuksia.   

Yksi perustavanlaatuinen syy naisten eristämiselle muusta yhteisöstä kuukautisten 

aikaan on ollut useissa kulttuureissa pelko joutumisesta kosketuksiin kuukautisveren 

kanssa. Pelko siitä, että kuukautisveri olisi vaarallista sekä yksilölle, että koko 

yhteisölle, on vahvistanut uskomusta siitä, että naisten tulisi olla erillään muista 

kuukautisten aikana. Tämä on usein ollut yksi perustelu sille, että naiset eristetään 

yhteisön ulkopuolelle kuukautisten aikana.  

Useat kuukautisiin liitetyt uskomukset viittaavat siihen, että kuukautiset ovat 

yksityinen asia, jota ei tulisi tuoda esille julkisesti. Mason ym. (2013) tutkimuksessa 

ilmeni miten koulutyttöjen suurin huolenaihe oli, että heidän vaatteensa 

tahriintuisivat kuukautisvereen ja muut huomaisivat tämän. Myös useat 

haastateltavista mainitsivat miten eivät tuoneet kuukautisiaan esille ellei ollut pakko. 

Kuukautisista puhumista mielummin välteltiin ja esimerkiksi kuukautiskivut 

mainittiin mielummin vain yleisinä kipuina kuin että ne olisi liitetty kuukautisiin:   

Tutkija: Joo miten jos sulla ois vaikka tosi kovat menkkakivut niin 

voisksä kuvitella et sä sanoisit vaikka työpaikalla et sä et sen takia pysty 

tulla töihin? 

Jutta: No ehkä naispuoleisille kolleegoille voisin sanoa, että näin on ja 

mulla kyllä onki sillälailla töissä, että lähin kolleega on, on 

naispuolinen niin sille voisin sanoa, mut että jos nyt jos vaikka olis nyt 

semmonen tilanne että täytys jollekki mieshenkilölle pitäsi sanoa niin 

sitte ehkä vaan sanois että on niinku vatsa kipee tai jotain. Niin eli en 

sitte erittelis sitä sen tarkemmin.  

Koska kuukautisiin on suhtauduttu häpeillen ja piilotellen, aihe ei ole usein esille 

kotona, koulussa tai työpaikoilla. Tämä vaikeuttaa kuukautistsuojien ostamista ja 

valintaa sekä poissaoloja koulusta tai töistä kuukautiskipujen takia. Luotettavan 

tiedon puuttuminen tai vähyys samoin kuin haluttomuus puhua kuukautisista 

avoimesti lisää osaltaan ennakkoluulojen ja väärien uskomusten syntyä. Etenkin 
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nuorille, tiedon puute ja vaikeus päästä käsiksi luotettaviin tietolähteisiin, on esteenä 

totuudenmukaisen kuvan saamiselle kuukautisista ja siitä mikä on normaalia.  

Nykyisin länsimaisessa kulttuureissa kuukautisten näkemin voimaannuttavana on 

alkanut olla nousussa. Perinteisesti kuukautisiin liitetty voima on useissa 

kulttuureissa yhdistetty magiaan ja yliluonnollisiin kyskyihin. Kuukautisvereen on 

myös liitetty positiivisia ominaisuuksia. Sen on ajateltu toimivan parannuskeinona 

useaan tautiin ja vaivaan, ja jopa karkoittavan pahoja henkiä. Kuukautisveri on myös 

joissakin yhteisöissä toiminut uhrauksena jumalille. (Delaney, Lupton, Toth 1988, 9.) 

Yhdysvalloissa Yurok heimon parissa tehty tutkimus osoittaa, miten heimon naiset 

kokivat kuukautiset voimaannuttavaksi ajaksi. Kuukautisten koettiin olevan aikaa, 

jolloin nainen on voimiensa huipulla. Naisten eristämistä muusta heimosta 

kuukautisten aikaan perusteltiin voiman kautta. Eristäytymisen nähtiin 

mahdollistavan sen, että aika ei mene maallisten asioiden, kuten arkiaskareiden tai 

sosiaalisten tilaisuuksien, hoitamiseen. Sen sijaan kuukautisten aikana naisten 

kehotettiin suuntaavan energiakeskittyneeseen meditaatioon, jonka tarkoituksena on 

elämän tarkoituksen löytäminen ja henkisen energian kerääminen. Kuukautismajan 

nähtiin olevan, paikka, jossa voi keskittyä itseensä ja vahvistaa itseään. 

Kuukautisveri nähtiin osana pouhdistautumista, joka valmisti naista 

hengellistymiselle. (Buckley 1988, 190.) 

Yurok naiset kuvailivat myös rituaaleja, kuten ’sacred moontime pond’ jossa 

menstruoivat naiset kävivät kylpemässä pyhässä lammessa. Usein rituaali suoritettiin 

vain tytön ensimmäisten kuukautisten aikaan. Rituaalin tarkoituksena oli auttaa 

naista ymmärtämään kuukautistensa merkitys ja voima sekä kokea ylpeyttä 

kuukautisistaan. (Buckley 1988, 190.) 

Se miten kulttuurissa ja yksilön ympärillä suhtaudutaan kuukautisiin vaikuttaa siis 

suuresti hänen kokemuksiinsa. Jos kuukautisiin suhtaudutaan vaikenevasti ja 

kuukautiset kehoitetaan pitdettäväksi yksityisenä asiana ja niiden näkymistä 

julkisesti paheksutaan, on todennäköistä, että yksilö kokee häpeää kuukautisistaan ja 

suuntaa valintansa ja käyttäytymisensä siten, että kuukautiset pysyvät piilossa. Jos 
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kuukautisiin suhtaudutaan kuin ne aiheuttaisivat haittaa sekä yksilölle itselleen, että 

muille ympärillä olijoille, vahvistaa tämä uskomusta kuukautisten epänormaaliudesta 

ja vaarallisuudesta. Kuukautisten liittäminen voimaan ja hengellisyyteen puolestaan 

lisää itsevarmuutta ja ylpeyttä kuukautisista. Kuukautiskokemukset ovat tällöin 

positiivisempia ja ne voidaan nähdä voimavarana haitallisuuden sijaan. 
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6 Kuukupin valintaan vaikuttavat tekijät  

Tässä luvussa käsittelen kuukupin ostopäätökseen vaikuttaneita asioita ja sitä, miksi 

juuri Lunette kuukuppi on valittu. Tarkastelen kyselyn tuloksia ja vastausjakaumia 

sekä siitä, mitkä asiat ovat eniten vaikuttaneet ostopäätökseen. Tarkastelen kuukupin 

valintaa kuukautissuojana myös yksilön omien kokemuksien ja suhtautumisen 

näkökulmasta ja vaikutuksesta ostopäätökseen. 

 

6.1 Ostopäätöksen tausta 

Kuukupin ostopäätöksen taustalla vaikuttavat useat eri tekijät kuten tuotteen 

saatavuus, käytön helppous, saatava tieto tuotteesta sekä kuinka yrityksen ja yksilön 

arvot kohtaavat. Kuukupin ominaisuudet ja erot muihin kuukautissuojiin vaikuttivat 

positiivisesti ostopäätökseen. Kuukupin valintaan ja ostamiseen liittyivät 

voimakkaasti myös tyytymättömyys muita kuukautissuojia kohtaan.  

Linnan klinikan gynekologi Seppo Kivinen kertoo, näkee kuukupin hyvänä 

vaihtoehtona perinteisille kuukautissuojille. Hänen mukaansa käyttäjät ovat pääosin 

hyvin tyytyväisiä tuotteeseen. Hän näkee kuukupin materiaalin myös etuna muille 

kuukautissuojille. Kivisen mukaan tamponit kuivattavat limakalvoja ja aiheuttavat 

monelle ongelmia sen vuoksi. Siteissä taas erilaiset kemikaalit aiheuttavat iho-oireita 

ja tulehduksia. Näitä ongelmia ei Kivisen mukaan kuukupin käytön seurauksena 

juurikaan ole ilmentynyt. (Heinonen 2016.) 

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli ostanut kuukuppinsa apteekista. Toiseksi 

suosituin valinta oli Ruohonjuuri –myymälä, kolmantena Prisma tai S-Market ja 

neljäntenä Lunetten oma verkkokauppa. Tuotteen saatavuus koettiin tärkeäksi 

tekijäksi Lunette kuukupin valinnalle. Haastatteluissa nousi esille, kuinka kupin 

helppo saatavuus vaikutti suuresti ostopäätökseen. Kun tuote oli nopeasti ja 

vaivattomasti saatavilla, koettiin ostopäätöksen tekeminen helpommaksi ja 

nopeammaksi. 
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Lähes puolet vastanneista oli kuullut Lunette kuukupista ensimmäisen kerran 

internetin kautta. Kolmasosa oli kuullut Lunette kuukupista ystävältään tai 

tuttavaltaan ja loput vastanneista olivat kuulleet Lunette kuukupista aikakaus- tai 

sanomalehdestä, vanhemmiltaan, koulussa, messuilla tai kuppeja myyvissä kaupoissa. 

Kyselyyn vastanneista puolet oli ostanut Lunette kuukupin alle vuoden sisällä siitä, 

kun olivat ensimmäisen kerran kuulleet siitä. Noin kolmasosa vastanneista oli 

ostanut kupin 1-3 vuoden sisällä siitä kun olivat ensimmäisen kerran kuulleet 

kuukupista. Alle 10 prosenttia vastanneista oli tehnyt ostopäätöksen 5-10 vuoden 

sisällä kuultuaan tuotteesta.  

Lunette kuukupin ominaisuus, joka koettiin tärkeäksi ostopäätöstä tehtäessä, oli 

kuukupin ympäristöystävällisyys. Vastanneista 80 prosenttia koki tämän olevan 

tärkeä tekijä kuukupin valinnassa. Lähes yhtä moni ilmoitti kupin terveellisyyden ja 

turvallisuuden vaikuttaneen voimakkaasti ostopäätöksen tekemiseen. Samoin 

kuukupin käytön mukavuus ja helppous sekä taloudellisuus ja suomalaisuus 

mainittiin tärkeinä syinä kupin ostolle.  

Suosituimmat kanavat tiedon etsimiselle kuukupeista olivat Lunetten nettisivut, 

joista 80 prosenttia vastanneista oli etsinyt tietoa kuukupeista. Internetin 

keskustelupalstat olivat toiseksi suosituin tiedonlähde ja sen jälkeen ystäviltä 

kyseleminen ja sosiaalinen media.  Kymmenesosa vastanneista oli etsinyt tietoa 

myös muiden kuppivalmistajien sivuilta. Inernetistä löytynyt tieto mainittiin myös 

haastatteluissa tärkeäksi tekijäksi ostopäätöksen kannalta. 

Anu: Netissä selailin kaikkia arvosteluja ja jotain keskustelupalstoja, 

missä oli siitä enemmänki juttua, ja Lunetten omat sivut satuin omasta 

mielestä kans kattoon, ja sitte sen perusteella päätin. 

Eniten ostopäätökseen vaikuttaviksi tekijöiksi mainittiin ystävien ja tuttavien 

mielipide sekä nettisivut. Näitä seurasivat tuotteen hinta, sosiaalinen media, tuotteen 

saatavuus ja ekologisuus. Erityisesti ystävän tai tuttavan suositus vaikuttaisi olevan 

voimakkaasti ostopäätökseen vaikuttava tekijä.  Lähes jokainen haastateltavista 

mainits muiden suosituksen olleen keskeisessä asemassa ostopäätöstä tehdessä. 
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Haastatteluissa ilmeni myös se, että muiden suositus oli usein vahvana motivaationa 

etsiä kuukupista lisää tietoa. Vaikka kuukupista oli kuultu eri lähteistä, oli ystävän tai 

tuttavan suositus yhdessä internetistä etsityn tiedon kanssa se, mikä sai siirtymään 

harkinnasta ostopäätökseen. Haastateltavat kuvasivat päällimmäisiä syitä tuotteen 

ostamiselle seuraavasti. 

Henna: Ystäväni suositteli sitä ja sitten mä googlasin netistä siitä 

juttuja. Ehkä päällimmäisenä oli se, että kaveri suositteli sitä.  

Anni: Mun kaveri suositteli sitä mulle, ja mä olin kuullu paljon hyvää 

siitä, ni sitte mä päätin ostaa. 

Vaikuttaisi siis siltä, että tietoa etsittiin ensisijaisesti internetistä, Lunetten 

nettisivuilta ja keskustelupalstoilta. Vain noin kolmannes vastanneista oli kysynyt 

asiasta ystäviltään. Kuitenkin yksi suurimmista vaikuttavista tekijöistä kuukupin 

hankinnalle oli ystävien ja tuttavien mielipide. Kolmannes vastanneista etsi tietoa 

myös sosiaalisesta mediasta, joka saattaa olla yksi kanava, jota pitkin ystävien ja 

tuttavien mielipiteet on huomattu. 

Haastatteluissa esille nousi myös kuukautissuojien vaarallisuudesta ja 

turvallisuudesta keskusteleminen. Kyselyssä turvallisuus ja terveys mainittiin yhtenä 

tärkeimmistä seikoista kuukautiskupin valintaan ja ostopäätökseen liittyen.  Eri 

kuukautissuojia pidetään turvallisempina kuin toisia, ja erityisesti tuotteen brändin ja 

sen ilmeen, koetaan kertovan tästä. Myös yksilön omat johtopäätökset tuotteen 

turvallisuudesta vaikuttavat merkittävästi, vaikka niihin liittyen ei olisikaan 

erityisemmin perusteita.  

Kuukautiskupin käyttöön vaikuttavat myös kulttuuriset käytännöt ja kulttuuriin 

juurtuneet uskomukset. Nämä uskomukset voivat olla myös esteenä kuukupin 

valinnalle tiettyjen yhteisöjen ja kulttuurien keskuudessa. Myös kultturin 

suhtautuminen vaikuttaa suuresti tuotteen valintaan. Esimerkiksi kuukautisiin liitetty 

häpeä voi vaikuttaa ostopäätöksen taustalla. Haastateltavat mainitsivat miten 

kuukautissuojien ostamiseen ja valintaan vaikutti se, että he eivät halunneet tuoda 

asiaa esille perheessään. Esimerkiksi Tiina koki kotona asumisen vaikuttavan hänen 
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kuukautissuojavalintaansa. Vaikka kuukupin ostaminen oli ollut mielessä, koki hän 

kotona asumisen yhdessä isänsä ja veljiensä kanssa olevan ongelma kuukupin 

hankkimiselle.  

Tiina: Ku sitä (kuukuppia) pitää keitellä jossain kattilassa, et mä en 

todellakaan rupea missään isän silmien alla mitään keitteleen. Ja kun 

on kaks veljee ollu ja kaikkee niin ei todellakaan. Mut sitten ku muutin 

pois kotoo 21-vuotiaana niin saman tien hankin ku muutin pois. 

Kuukautissuojista tehty tutkimus (Menstrual Cup project team, 2010) osoitti, kuinka 

tiettyjä kuukautissuojia suositaan enemmän eri kulttuureissa ja eri paikoissa. 

Kuukautissuojan käyttötapa voi joillakin alueilla olla esteenä käytölle kulttuuristen 

uskomusten ja käsitysten takia. Erityisesti sisäänlaitettavien kuukautissuojien 

käyttöön on asetettu rajoituksia tietyillä alueilla. Koska kuukuppi laitetaan vaginaan 

sisälle, vieroksutaan sen käyttötapaa tietyissä kulttuureissa. Kuukupin pelätään 

vievän tytön neitsyyden ja siksi sisäisesti käytettävät kuukautistuotteet on joillakin 

alueilla kielletty.  

Kulttuuri ja yksilön omat kokemukset ovat siis vahvasti ostopäätöksen taustalla. 

Kulttuurin suhtautuminen kuukautisiin vaikuttaa yksilön kokemuksiin ja yksilön 

kokemukset puolesta muokkaavat hänen oman suhtautumisensa. Yksilön 

suhtautuminen kuukautisiin määrittää sen mitä asioita ja ominaisuuuksia hän 

tuotteessa arvostaa ja mitä asiat hän näkee ostopäätöksen kannalta tärkeimpänä. 

 

6.2 Miksi juuri Lunette kuukuppi? 

Suurin yksittäinen, Lunette kuukupin valintaan vaikuttava tekijä, oli Lunette 

kuukupin suomalaisuus. Vastanneista lähes 90 prosenttia ilmaisi Lunette 

suomalaisuuden olevan tärkeä valintakriteeri. Suomalaisuuden koettiin takaavan 

kupin laadun ja kestävyyden. 
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Tiina: En mä enää luottais siihen laatuun jos se lähtis johonki muualle, 

tai varsinki johonki aasiaan, tai vaikka USA:aan niin emmä sitte 

luottais laatuun, ku mulle suomalaisuus takaa laatua.  

Se, mitä ominaisuuksia käyttäjät arvostivat Lunette kuukupissa alettuaan käyttää 

kuukuppia, olivat ympäristöystävällisyys, taloudellisuus, helppous ja mukavuus, 

turvallisuus ja terveys, suomalaisuus, kupin muotoilu ja Lunetten tekemä 

hyväntekeväisyys. Erityisesti tuotteen ekologisuus ja taloudellisuus nousivat 

tärkeiksi tekijöiksi.  

Tutkija: Minkä takia sä halusit alkaa käyttään kuuukuppia? Tai mitkä 

oli ne syyt siihen, että innostuit siitä? 

Tiina: Taloudellisuus, ekologisuus. No se käyttömukavuus tuli sit vasta 

sen jälkeen, ku sitä oli ruvennu käyttään, et sitä ei tienny sillon ku se 

tuntu vielä oudolta ja pelottavalta. Mutta siis sitte varsinki ku oli 

ruvennu käyttään sitä niin käyttömukavuus. 

Vastauksista päätellen ne tekijät, jotka koettiin tärkeäksi kuukupin ostovaiheessa 

poikkeavat hieman niistä tekijöistä, joita arvostettiin kupin käytön aloittamisen 

jälkeen. Kuukupin terveellisyyden ja turvallisuuden arvostaminen vaikutti kasvaneen 

kuukupin käytön aloittamisen jälkeen. Samoin taloudellisuus mainittiin useammin 

tärkeäksi tekijäksi sen jälkeen, kun kuukuppi oli ollut käytössä jonkin aikaa. Myös 

mukavuus ja helppous olivat 72 prosentilla käyttäjistä tärkeitä ominaisuuksia 

ostopäätöstä tehtäessä, mutta jopa 87 prosenttia mainitsi tämän ominaisuuden olevan 

oleellinen kupin käytön aloittamisen jälkeen.  

Lunette kuukupin muotoilu ja Lunetten tekemä hyväntekeväisyys eivät vaikuttaneet 

olevan oleellisen tärkeitä tekijöitä ostopäätöstä tehtäessä. Kuitenkin lähes puolet 

vastanneista mainitsivat kuukupin muotoilun ja Lunetten tekemän 

hyväntekeväisyyden olevan asioita, joita he arvostavat tuotteessa aloitettuaan sen 

käytön. Tästä voidaan päätellä, että vaikka tietyt asiat saattavat olla ratkaisevia 

ostopäätöksen tekemisessä, voivat muut asiat olla tärkeämpiä käytön mukavuuden ja 

jatkamisen kannalta. Vaikka kuukupin ostopäätöstä tehtäessä tärkeämmiksi asioiksi 
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mainittiin ympäristöystävällisyys, sitten terveellisyys ja turvallisuus, mukavuus ja 

helppous ja vasta sitten taloudellisuus, nousivat taloudellisuus ja helppous ja 

mukavuus terveellisyyden ja turvallisuuden ohi ominaisuuksissa, joita vastaajat 

sanoivat arvostavansa kuukupissa aloitettuaan sen käytön.  

Myös haastatteluissa tärkeiksi asioiksi Lunette kuukupin valinnan kannalta nousivat 

suomalaisuus, tuotteen ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus. Haastateltavat 

kuvasivat omia valintaperusteitaan seuraavanlaisesti. 

Jutta: Tietenki se helppous ja ympäristöytävällisyys ja se ettei tartte 

muistella et nytten täytyy käydä kaupassa ostamassa jotain siteitä vaan 

se on sitte aina olemassa ja se oli ehkä se suurin. Kyllähän se nyt 

jonkun verran makso mut ite järkeili, että pidemmän päälle se tulee 

varmasti edullisemmaksi. 

Minna: Oli se itsestään selvää (juuri Lunette kuukupin valinta), se oli 

varmaan se saatavuus ehkä siinä, että kun sitä apteekista sai. Ja sitte 

varmaan se kotimaisuus kuitenkin ja tota ei ne muut merkit ollu ees 

vaihtoehtona sillon, että pietin sillon sitä niin itsestäänselvänä, että se 

on se Lunette. 

Myös Lunette yrityksenä ja yrityksen edustamat arvot mainittiin olennaisiksi asioiksi 

Lunette kuukupin valinnassa. Haastatteluissa nousi esille yksilön ja yrityksen arvojen 

kohtaamisen tärkeys. Jutta mainitsi haluavansa tukea kotimaista yritystä ja 

yrittäjyyttä. Tiina nosti esille myös yrityksen työyhteisön ja tavoitteiden merkityksen. 

Tiina: Semmone hyvä työyhteisö ja se, että tärkeistä asioista puhutaan, 

niinku vaikutusvaltainen, tai just et halutaan vaikuttaa ja muuttaa 

asioita ja tehdä asiat paremmaksi.  

Lunette kuukupin valintaan näyttäisivät vaikuttaneen erityisesti tuotteen 

suomalaisuus, käyttömukavuus, ekologisuus ja taloudellisuus. Osa ominaisuuksista, 

kuten kuukupin muotoilu, tuli käyttäjilleen tärkeäksi vasta käytön aloittamisen 
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jälkeen. Yksi merkittävä tekijä Lunette kuukupin valintaan on myös sen helppo 

saatavuus Suomessa.  

 

6.3 Kuukuppi osana muutosta kuukautisiin suhtautumisessa 

Kaikki haastateltavat kokivat suhtautumisensa kuukautisia kohtaan muuttuneen 

niiden alkuajoista. Haastateltavat mainitsivat suhtautumisensa muuttununeen 

erityisesti kotoa muuttamisen jälkeen. Muutos koettiin pääasiassa positiiviseksi. 

Nuorempana kuukautisiin suhtauduttiin häpeilevästi ja niistä ei haluttu juurikaan 

puhua. Nyt suurin osa haastateltavista koki kuukautisten olevan normaali osa elämää 

ja arkea. Minna kuvaa muutosta suhtautumisessaan seuraavanlaisesti. 

Minna: ehkä sillon nuorempana itekki pietin sitä vähän hävettävänä 

asiana ja jotenki epänormaalina asiana, että siitä ei voi muka puhua 

niin paljoo. Toisaalta sitten nykyään se on ihan semmonen luonnollinen 

asia mulle ainaki, että ei se oo mitenkään mikään semmonen outo 

puheenaihe mistä ei vois jonku kaverin kans puhua. Kun aikuisiällä se 

oma suhtautuminen on jotenki normaalimpaa. 

Menstrual Cup project teamin (2010) tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että 

kokeiltuaan kuukuppia, useimpien osallistujista käsitykset ja mielipiteet kuukuppia 

kohtaan muuttuivat ja he ilmaisivat huomanneensa kupin käytön hyödyt, kuten 

siteiden käyttöön liittyvän ärsytyksen ja hankaamisen puuttumisen, jätteen 

vähentymisen ja ohivuotoihin ja vaatteiden tahrautumiseen liittyvän johtuvan häpeän 

puuttumisen. Naiset ja tytöt, jotka alkoivat käyttää kuukuppia, huomasivat voivansa 

toimia arkiaskareissa normaaliin tapaan kuukausista riippumatta. 

Anu koki suhtautumisensa kuukautisiin muuttuneen liikuntaharrastuksen kautta. 

Kuukautisten tulleessa tutummaksi itselle ja vaihtoehtojen lisääntymisen myötä, 

suhtautuminen kuukautisiin on parantunut. Tiedon etsiminen ja tiedon saatavuus ovat 

mahdollistaneet erilaisten vaihtoehtojen, jotka ovat tehneet kuukautisista helpommat, 

löytämisen. 
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Anu: No kyllä se siitä, no tavallaan ekaks tuntu esteeltä liikunnalle, 

mutta sitte ku siihen on oppinu suhtautumaan ja tavallan tutustumaanki 

siihen, että ei niille vaan voi mitään, et se on näin, niin se on ehkä 

paljon parantunukki (suhtautuminen). Ja sitten ku on osannu ettiä sitä 

tietoa ja vaihtoehtoja niin ei se mitenkään pakolta tunnu enää.  

Kuukupin mainittiin olevan yksi tärkeä tekijä muuttuneessa suhtautumisessa. 

Kuukupin koettiin muuttaneen kokemusta kuukautisista miellyttävämpään ja 

helpompaan suuntaan. Minna kuvailee kuukupin tuoneen kuukautiset itselle 

läheisemmäksi ja miellyttävämmäksi asiaksi. 

Minna: Tietysti yks syy voi olla se kuukupin käyttö, että se on jotenki 

tavallaan tuonu sen semmoseksi niinku läheisemmäksi asiaksi itelle. Ja 

kuukautisten aika on semmosta niinku miellyytävämpää itelle, niin ei oo 

niin negatiivinen. 

Kuukautiskupin lisäksi suhtautumisen muuttumiseen on vaikuttanut internetin 

tarjoama tieto. Myös internetissä havaittu myönteinen suhtautuminen 

keskustelufoorumeilla on muuttanut suhtautumista kuukautisiin. Samoin avoimempi 

suhtautuminen ja keskustelu mediassa mainittiin omaa suhtautumista muuttaneiksi 

seikoiksi. Minna ja Henna kertovat siitä, minkä he ovat kokeneet eniten vaikuttaneen 

heidän muuttuneeseen suhtautumiseensa.  

Minna: No mä luulen, et se on just ehkä kuukupin käyttö mikä on eniten, 

varmaan se on tuonu eniten sen itelle normaalimmaksi ja läheisemmäki 

asiaksi. Ja sitten varmaan internetitä tuo kuukuppikunta tai foorumit. Et 

ehkä se ilmapiiiri, et mitä on lukenu keskusteluja, niin seki on 

vaikuttanu. 

Henna: No varmaan on kasvanu ja tajunnu et se on ihan normaali asia 

kaikkien naisten elämässä ja kyllähän sitä tuodaan mediassaki 

enemmän koko ajan esille. Että ei se oo enää semmonen mitä pitäis 

piilotella. 
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Tästä voitaisiin päätellä, että kuukautisiin suhtautuminen muuttui iän myötä ja tiedon 

lisääntyessä. Haastateltavat kokivat suhtautumisensa olevan nyt myönteisempää ja 

tasaisempaa, kuin kuukautisten alkaessa. Myös kuukuppi mainittiin tärkeäksi 

muuttujaksi suhtautumisen muuttuessa positiivisempaan suuntaan. Suhtautumisen 

muuttuessa myönteisemmäksi myös kuukautisista puhumisen koettiin lisääntyneen. 
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7 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään sitä, miten yksilön kuukautiskokemukset ja 

suhtautuminen kuukautisiin vaikuttavat kuukautistuotteiden, erityisesti kuukupin, 

valinnassa ja ostopäätöksen tekemisessä 18-25-vuotiaiden naisten joukossa. Kyselyn 

avulla kartoitin kuukupin ostopäätökseen ja valintaan liittyviä tekijöitä. Näitä asioita 

syvensin haastatteluiden avulla.  Haastatteluissa pyrin selvittämään, minkälaisia 

kokemuksia kohderyhmällä on kuukautisiin liittyen ja miten ne ovat vaikuttaneet 

heidän suhtautumiseensa. Tarkastelin myös sitä, miten kulttuuriset käsitykset ja 

yhteisön suhtautuminen kuukautisiin vaikuttivat yksilön kokemukseen.  

Aineistosta ilmeni, miten yksilön kokemuksiin vaikuttaa suuresti hänen lähipiirinsä 

asenne ja mielipiteet. Kuukautiskokemukset puolestaan muokkaavat yksilön 

ajatusmaailmaa. Kuukautisiin suhtautumista voidaan siis tarkastella monitahoisena ja 

dynaamisena ilmiönä. Se, mikä on kulttuurin ja yhteisön asenne kuukautisia kohtaan, 

vaikuttaa siinä elävien yksilöiden ajatusmaailmaan.  Yksilö sitten pohjaa päätöksensä 

ja suuntaa kulutustottumuksensa niin, että ne ovat yhteisön hyväksymiä.  

Yksilön kuukautiskokemuksiin on suuresti vaikuttanut se, miten kuukautisista on 

puhuttu hänen lähipiirissään. Hänen lähipiirinsä, kuten vanhempien, asenteisiin on 

puolestaan suuresti vaikuttanut se, miten heidän nuoruudessa on puhuttu 

kuukautisista ja miten heille on siitä opetettu. Samoin kouluissa opettajien omat 

kokemukset vaikuttavat siihen, miten he käsittelevät kuukautisia. Nämä edelleen 

ovat vaikuttaneet haastateltavien kokemukseen ja suhtautumiseen. 

Aiemmissa tutkimuksissa ilmentyneet kuukautisiin liitetyt tabut voidaan edelleen 

havaita nykypäivänä. Kuukautisiin liittyvät tabut ovat pohjautuneet ajatukselle siitä, 

että naisella on kuukautisten aikana voimia, jotka uhkaavat hänen ympärillään 

olevia. Tutkimuksen aineistosta ilmeni miten kuukautisiin liitetyt tabut ovat edelleen 

osa suomalaista yhteiskuntaa. Tämä ilmeni etenkin siten, että kuukautisista 

puhumista vältellään ja niitä ei haluta tuoda esille. Kuukautisten näkyminen julkisesti 

koettiin aiheuttavan häpeää.  
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Tästä voitaisiin päätellä, että Douglasin (1966) käsitteistä puhtaus ja vaara ovat vielä 

tänäkin päivänä ajankohtaisia. Kuukautiset oletetaan pidettävän yksityisasiana ja ne 

eivät saisi näkyä muille, kuin menstruoivalle henkilölle ja ne tulisi pitää 

mahdollisimman piilossa muilta. Kun kuukautiset sitten tuodaan muiden 

tietoisuuteen, esimerkiksi puhumalla tai kuukautissuojavalinnoilla tai niiden 

näkyvyydellä, koetaan se kiusalliseksi ja sitä pyritään välttelemään. Kun kuukautiset 

viedään niille oikeaksi ajatellusta paikasta julkiseen tilaan, ovat puhtauden ja vaaran 

käsitteet oleellisia. Erityisesti kuukautisveren näkymiseen liitetään likaisuus. Kun 

kuukautisveri tarhaa esimerkiksi vaatteita, on se sille kuulumattomassa paikassa ja 

aiheuttaa häpeää. Tämä pohjautuu pitkälti kuukautisiin liitettyihin toimintatapoihin ja 

käytäntöihin sekä siihen, miten niitä on perusteltu symbolien ja merkitysten kautta. 

Kuukautisille annetut jaetut merkitykset ohjaavat ja yhtenäistävät yksilöiden 

toimintaa. 

Tutkittaessa kulttuurien kuukautistottumuksia sekä niiden eroavaisuuksia ja 

yhtäläisyyksiä on tärkeää huomioida se, miten kuukautisiin on suhtauduttu eri 

aikoina, ja miten tämä vaikutus voidaan edelleen havaita. Kuukautisiin on usein 

liitetty häpeä ja ennakkoluulot sekä erilaiset uskomukset, joiden vaikutus voidaan 

nähdä vielä tänäkin päivänä. Tutkimuksen aineistossa häpeän ja nolouden tunteita 

koettiin erityisesti nuoruudessa. Nämä tunteet ohjaavat pitkälti yksilön valintoja ja 

toimintaa niin, että kuukautisia on mahdollista piilotella ja niistä puhumista vältellä. 

Esimerkiksi kuukautissuojien valinnasta tai ostosta ei haluttu puhua vanhempien 

kanssa ja tuotteen valintaa rajoitti se jos muut perheenjäsenet, lähinnä miespuoliset, 

olisivat saaneet tietää siitä.  

Tästä voidaan havaita miten kuukautisia aiheena vältellään, erityisesti kun paikalla 

on miespuoleisia henkilöitä. On hyvin mahdollista, että miehet kokevat aiheen 

kiusalliseksi ja välttelevät sitä, koska naiset itse pyrkivät piilottelemaan ja 

välttelemään aihetta miesten keskuudessa. Miesten välttelevä suhtautuminen 

puolestaan lisää kuukautisiin liitettyä häpeää. Tämä voidaan nähdä heijastuvan 

pitkälti myös julkisessa keskustelussa yhteiskunnassa. 



67 

 

Vaikka nuoruudessa kuukautiskokemuksiin olivat liittyneet voimakkaasti häpeä ja 

hämmennys, oli iän myötä suhtautuminen muuttunut positiivisemmaksi. Kuukautiset 

koettiin myöhemmällä iällä normaalina asiana ja niista koettiin voivan puhua 

avoimemmin. Kuukupin käyttö mainittiin yhdeksi keskeiseksi tekijäksi tässä 

muutoksessa. 

Ystävien ja tuttavien suositukset näyttivät olevan suurin yksittäinen tekijä, joka 

kannusti kuukupin ostoon. Ystävien ja tuttavien mielipide ja kokemus tuotteesta 

koettiin tärkeäksi tuotteen valinnan kannalta. Lunette kuukupin ostopäätöksen 

taustalla vaikuttavat tekijät olivat ensisijaisesti suositukset ja käyttäjäkokemukset 

tuotteesta sekä tuotteen helppo ja nopea saatavuus. Tuotteen ominaisuuksista 

erityisesti ekologisuutta, taloudellisuutta ja käytön mukavuutta arvostettiin. Myös 

tuotteen turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä suomalaisuutta pidettiin tärkeänä. 

Se, miten yksilön lähipiirissä ja yhteisössä on suhtauduttu kuukautisiin, vaikuttaa 

hänen kokemuksiinsa ja kuukautistuotteiden valintaan ja siihen mitä ominaisuuksia 

hän siinä arvostaa.  Jos kuukautisiin suhtautuminen on häpeilevää ja piilottelevaa, on 

todennäköisempää, että tuotteeksi valitaan se, joka on helpoiten saatavilla ja jonka 

avulla kuukautiset on helppo piilottaa muilta.  Kuukautiskokemuksilla ja -asenteilla 

on siis suuri merkitys tuotteen valinnan kannalta 
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8 Pohdinta  

Tutkimukseni sai alkunsa Lunette -yrityksen halusta selvittää heidän asiakkaidensa 

ostopäätösten taustalla vaikuttavia tekijöitä, ja kohderyhmän kokemuksia ja 

käsityksiä kuukautisista. Tutkimus antaa tietoa siitä, miten tuotteen markkinoinnissa 

voidaan ottaa huomioon tuotteen valinnan taustalla olevat kokemukset ja käsitykset 

sekä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet eniten kuukupin valintaan. Tätä tietoa voitaisiin 

syventää jatkotutkimuksella, johon valikoitaisiin myös muiden kuppimerkkien 

käyttäjiä. Näin saataisiin enemmän vertailevaa tutkimusta siitä, miksi ihmiset ovat 

päätyneet valitsemaan tietyn merkin. 

Tutkimukseni antaa tietoa 18-25 -vuotiaiden naisten kokemuksista ja käsityksistä, 

mutta vielä tarvittaisiin lisää tutkimusta myös muilta ikäryhmiltä, jotta saataisiin 

laajemmin tietoa ostopäätösten taustalla vaikuttavistya tekijöistä, ja miten ne eroavat 

eri ikäryhmien kesken. Myös vertaileva tutkimus eri ikäryhmien välillä olisi 

hyödyllistä, jotta nähtäisiin, miten ikäryhmien välillä painotetaan asioita, joita 

tuotteessa ja avoimuudessa arvostetaan. Tästä saataisiin paremmin tietoa siitä, kuinka 

paljon, vai ollenkaan, kannattaa kohdistaa markkinointia tietyille ikäryhmille.  

Kuukupin markkinoinnin kannalta on oleellista myös edistää tabujen rikkomista ja 

avata keskustelua entisestään. Tabujen rikkomista ja avointa keskustelua tarvitaan jos 

kuukautisiin liittyvää häpeää ja vääriä käsityksiä halutaan poistaa. Tätä on jo jonkin 

verran tehtykin ja kuukautisista puhuminen on lisääntynyt. Avoimen keskustelun ja 

positiivisemman suhtautumisen edellytyksenä on kuukautisista puhuminen ja niiden 

monipuolisuuden esiintuonti jo perheistä lähtöisin. Tutkimusta tehdessäni yllätyin, 

kuinka voimakkaasti tabut ovat vieläkin osa nykypäivän yhteiskuntaa. Tämä korostaa 

avoimen keskustelun merkitystä ja tärkeyttä ja siihen pitäisi kiinnittää yhä enemmän 

huomiota yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Eniten haasteita tutkimuksen kuluessa minulle osoitti aikataulutus. Työkentelin 

tutkimuksen alkuvaiheessa Lunette -yrityksessä kokopäiväisesti ja loppuvaiheessa 

osa-aikaisesti. Kuitenkin tutkimuksen tekeminen yritykselle oli erittäin antoisaa ja 

palkitsevaa. Minua motivoi tehdä tutkimusta, jonka tuloksia voitaisiin hyödyntää 

käytännössä ja josta yritys saisi enemmän tietoa tutkimuksen kohderyhmästä. Kaiken 
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kaikkiaan koen tutkimuksen tekemisen yritykselle tarjoavan monipuolisia 

näkökulmia tutkimusaiheeseen sekä tulosten soveltamiseen käytännössä.  
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LIITTEET 

Liite 1 

Kyselykysymykset: 

1. Ikä 

a. 18-25 

b. 26-35 

c. 36-45 

d. yli 45  

 

2. Minkä kokoiselta paikkakunnalta olet kotoisin 

a. pieneltä paikkakunnalta (alle 20 000 asukasta) 

b. Keskikokoiselta paikkakunnalta (20 000- 100 000 asukasta) 

c. suurelta paikkakunnalta(yli 100 000 asukasta) 

 

3. Mitä Lunetten tuotteista käytät? 

a. kuppi 

b. kuppi ja pesuneste 

c. kuppi ja kuppipyyhkeet 

d. kuppi, pesuneste, kuppipyyhkeet 

e. Olen käyttänyt Lunetten tuotteita, mutta en käytä enää 

 

4. Mistä olet ostanut kuukuppisi? 

a. Lunetten verkkokaupasta 

b. Apteekista 

c. Prismasta tai S-Marketista 

d. Ruohonjuuresta 

e. Stockmannilta 

f. jostain muualta, mistä? 

 

5. Kauan olet käyttänyt tuotetta 

a. vähemmän kuin 1 vuoden 

b. 1-3 vuotta 

c. 3-5 vuotta  

d. enemmän kuin 5 vuotta 

e. enemmän kuin 10 vuotta 

 

6. Mitä kuukautissuojaa käytit ennen kuppia? (voi valita useamman) 

a. siteitä 

b. tamponeita 

c. olen käyttänyt vain kuppia 

d. muita kestosuojia 
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e. jotain muuta, mitä? 

 

 

 

7. Mistä kuulit Lunetten kuukupista ensimmäisen kerran? 

a. netistä 

b. ystävältä tai tuttavalta 

c. vanhemmilta 

d. aikakauslehdestä tai sanomalehdestä 

e. tapahtumassa tai messuilla, missä? 

f. jostain muualta, mistä?___ 

 

8. Kuinka monta kertaa kuulit kuukupista ennen kuin ostit tuotteen 

a. kerran 

b. 2-3 kertaa 

c. 5-10 kertaa  

d. enemmän kuin 10 kertaa 

 

9. Kuinka kauan meni ennen kuin ostit kuukupin kuultuasi siitä 

a. alle 1 vuosi 

b. 1-3 vuotta 

c. 3-5 vuotta 

d. 5-10 vuotta 

e. yli 10 vuotta 

 

10. Mistä hait tietoa kuukupista ennen sen ostamista? 

a. Lunetten nettisivuilta 

b. Muiden kuukuppien valmistajien sivuilta 

c. sosiaalisesta mediasta 

d. keskustelupalstoilta 

e. kyselin ystäviltäni 

f. muualta, mistä? 

 

11. Miksi valitsit juuri Lunetten kupin? 

a. koska se on suomalainen 

b. muut kupit eivät sopineet minulle 

c. nettisivujen takia 

d. sosiaalisen median takia 

e. sitä suositeltiin minulle 

f. joku muu syy, mikä? 

 

12. Oliko Lunetten kuukuppi mielestäsi  

a. kallis 

b. sopivan hintainen  
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c. edullinen 

 

13. Mitkä Lunetten ominaisuuksista ovat sinulle tärkeimmät? (useita vaihtoehtoja) 

a. kupin muotoilu 

b. ympäristöystävällisyys 

c. taloudellisuus 

d. suomalaisuus 

e. Lunetten tekemä hyväntekeväisyys 

f. turvallisuus ja terveellisyys 

g. helppous ja mukavuus 

h. joku muu, mikä? 

 

14. Ovatko ominaisuudet, joiden takia valitsit Lunetten kuukupin samat, minkä 

takia olet jatkanut tuotteen käyttöä? 

a. Kyllä 

b. Ei 

 

15. Mitä ominaisuuksia nyt arvostat tuotteessa 

a. kupin muotoilu 

b. ympäristöystävällisyys 

c. taloudellisuus 

d. suomalaisuus 

e. Lunetten tekemä hyväntekeväisyys 

f. Turvallisuus ja terveellisyys 

g. helppous ja mukavuus 

h. joku muu, mikä? 

 

16. Kuinka usein vaihdat kuppia tai ostat uuden? 

a. alle vuoden välein 

b. 1-2 vuoden välein 

c. 3-5 vuoden välein 

d. 5-10 vuoden välein 

e. yli 10 vuoden välein 
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Liite 2 

Haastattelukysymykset  

1. sukupuoli, ikä 

2. Mistä olet kotoisin? 

3. Asutko isolla vai pienellä paikkakunnalla? 

4. Mitä teet työksesi/opiskeletko/missä elämäntilanteessa olet? 

5. Oletko aiemmin osallistunut haastatteluihin? 

6. Miksi halusit haastateltavaksi? Onko sinulla aiempaa kiinnostusta aiheeseen? 

Lunette ja kuukuppi perustiedot 

1. Milloin kuulit ensimmäisen kerran Lunettesta? 

2. Kauan olet seurannut Lunettea somessa? 

3. Miksi aloit seuraamaan Lunettea somessa? 

4. Mitä mieltä on Lunettesta? Lunetten somepostauksista? 

5. Mitä arvoja Lunette mielestäsi kuvastaa? Vastaako omaa arvomailmaasi? 

6. Käytätkö kuukuppia?  

7. Mistä ostit kupin? Miksi juuri sieltä? 

8. Kauan olet käyttänyt kuppia, käytätkö muita tuotteita? 

9. Mitä käytit ennen kuukuppia? 

10. Miksi vaihdoit kuppiin? 

11. Miksi jatkoit kupin käyttöä? 

12. Miksi valitsi juuri Lunetten tuotteen? 

13. Oliko kokeillut muita tuotteita Lunettea ennen? 

14. Olivatko syyt aloittaa kupin käyttö samat kuin syyt jatkaa kupin käyttöä? 

15. Kuinka kauan mietit kupin käytön aloittamista ennen kuin hankit sen? 

16. Mitkä asiat vaikuttivat ostopäätöksen tekemiseen? 
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Omat kuukautisiin liittyvät kokemukset ja käsitykset 

1. Minkä ikäisenä kuukautisesi alkoivat? 

2. Mitä tiesit kuukautisista etukäteen? Kuka oli kertonut niistä sinulle? 

3. Kerroitko kenellekään kun kuukautisesi alkoivat? Kenelle? 

4. Miltä sinusta tuntui kun kuukautisesi alkoivat? 

5. Mitä kuukautissuojaa käytit? Miksi? 

6. Miten kuukautistesi alkamiseen suhtauduttiin? Vai suhtauduttiinko mitenkään? 

7. Miten kuukautisiin suhtauduttiin koulussasi esim. terveystiedon ja 

liikuntatunneilla? 

8. Miten kuukautisiisi suhtauduttiin kotona ja kaveripiirissä? 

9. Koetko niiden vaikuttaneen sinuun tai suhtautumiseesi tai käsityksiisi 

kuukautisista? 

10. Miten suhtautumisesi kuukautisiin on muuttunut vuosien mittaan? 

11. Huomaatko muutoksia muiden suhtautumisessa? 

12. Koetko voivasi puhua kuukautisista avoimesti? Miksi, miksi et? 

13. Kuka tai mikä on vaikuttanut käsityksiisi kuukautisista eniten? Millä tavalla? 

14. Miten koet, että kuukautisiin suhtaudutaan yleisesti? 

15. Onko suhtautumisessa ollut muutosta vuosien mittaan? 

 

Kuukautissuojiin ja niiden mainontaan suhtautuminen 

1. Mitä mieltä olet muista kuukautissuojista esim. siteistä, tamponeista tai 

kestosuojista? 

2. Missä mainoksia näkyy eniten? ja mistä tuotteesta? 

3. Mitä mieltä olet mainoksista? 

4. Mitä sinulle tulee mieleen kun mietit kuukautissuojamainoksia/mainontaa? 

5. Minkälaisia mainoksia oli silloin kuin kuukautisesi alkoivat vrt. nyt? 

6. Mitä mieltä olet eri kuukautissuojien mainonnasta esim. tamponit ja siteet (vrt. 

kupit ja Lunette)? 

7. Mitä mielikuvia mainokset sinussa herättävät? Millaisen mielikuvan ne antavat 

kuukautisista? 
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8. Mitä ajattelet kun puhutaan kuukautissuojamainoksesta? Mikä on ensimmäinen 

mielikuva? 

9. Kuinka paljon mainonta ja markkinointi vaikuttavat ostopäätöksiisi? 

10. Onko mieleesi jäänyt erityisesti mitään kuukautissuojamainosta? Jos on miksi? 

11. Onko eri kuukautissuojien mainonnassa mitään eroa? Siinä miten ne käsittelevät 

kuukautisia? 

12. Jos voisit muuttaa jotain mainoksissa niin mitä muuttaisit? 
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