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KH: No jos puhutaan sit vähän itse täst niinku Läskimyytinmurtajat-yhteisöstä. Miten sä
yleisesti koet lupa näkyä -kuvat? Et onks niis sun mielestä jotain tiettyjä sääntöjä, et miltä ne
yleensä näyttää tai…?
J: Mun mielest siel on aika laidasta laitaan, et osa on semmosia, et ne on jostain juhlista ihmiset
ottaneet taikka joku hääkuva tai joku tai sit joku on ihan siinä hetkessä tukka pystyssä, ilman
meikkiä tai et… Et siin on semmosia, et miten ne ihmiset kokee sen, et mikä kenellekkin on
tavallaan… Kus ei siin tavallaan sillä tavalla oo sääntöjä, koska jokainen meistä kokee sen niin
eri tavalla, et toiselle on jo se, että ylipäätänsä, niinku ehkä mulle, et mun koko vartalo näkyy
siinä on jo riittävä niinku. Että ihan mielellään olen siistissä vaatteissa ja tukka sinällään hyvin,
että se, et mä laittaisin meikittömän kotivaatteissa olevan, niinkun vaikka flunssan jälkeisen
kuvan, niin ei tule tapahtumaan. Et mulle se, se ei oo semmonen, mitä mä haluan tehdä. Mutta
jollekkin se taas sit just kuvastaa sitä lupaa näkyä, että sellasenakin on lupa näkyä. Ja mun
mielestä se on tosi hienoo niinkun, että mä pystyn ihan ymmärtämään sen, ja mun mielestä se
on hienoo, että niitä kuvia näkyy, vaikka mä itse en haluakkaan sitä tehdä, mutta et se on
niinkun, se on jokaisen tavallaan määriteltävissä.
KH: No, koet sä … siel on, jos aattelee sitä ryhmää niin, on siellä varmaan miehiä jonkin verran
jäsenenä, mutta ei kyllä hirveesti ehkä näkyny niit kuvia siellä.
J: Ei, muutamii ehkä. Muutamia.
KH: Joo. Onks niinku muuten semmosii … että tuntuuks susta, että vaikka, että pitää olla tietyn
painonen, että voi jakaa sellasen kuvan vai voiko…?
J: Mun mielestä kuka vaan voi jakaa.
KH: Joo.

