Katriina Kontuniemi (toimittaja): Koetko syyllisyyttä koronan leviämisestä?
Anna Kivimäki: Kyllä mä vähän koen. Vaikka oon yrittänyt elää niin, ettei kävisi tarpeettomasti
missään, niin kyllähän sitä näin pitkän ajan kuluttua on sellanen olo, että on ihan jees lähteä. Koen
siitä syyllisyyttä, kyllä.
Nea Oravasaari: No, en nyt sen kummemmin. En sanoisi, että kokisin.
Riina Tanskanen: No vähän, kyllä.
K.K.: Koetko, että nuoria syyllistetään vastuuttomasta käytöksestä?
A.K.: Välillä vähän ehkä syyllistetään, mutta toisaalta kaikkia syyllistetään, jotka ovat
vastuuttomasti käyttäytyneet.
N.O.: Mä sanoisin, että kyllähän se saattaisi nuoremmilta jopa mahdollisesti enemmän tulla, koska
nuorethan ne enemmän kaupungilla hilluu. Tiedän itse tuttavapiiristäni paljon porukkaa, jota ei
välttämättä ihan mahdottomasti kiinnosta se, että korona on ja korona leviää. Silleen se voisi olla
enemmänkin nuorten syy, se leviäminen, mutta ylipäätään kaikki hölmöilee. Jos jotain syytetään,
syytetään kaikkia yhdessä, koska se ei ole pelkästään nuorten syytä.
R.T.: No en nyt tiedä liikaa, koska toisaalta se on ihan aiheellista, esimerkiksi
korkeakouluopiskelijoiden bileisiin kohdistuva kritiikki. On ihan fakta, että siinä korona leviää
paljon. Mutta tuntuu, että kun joka asiassa pitää ottaa huomioon se, että kun poistuu kotoota
hetkekskään ulos, pitää ottaa huomioon se, että onko osa tätä ongelmaa. Kyllä se syyllisyys
kalvaa koko ajan takana.
K.K.: Miltä syyllistäminen tuntuu?
A.K.: Ei tunnu kivalta syyllistäminen, mutta ei toisaalta sekään ajatus, että joku saisi koronan
minun takiani. Kauttaaltaan aika epämiellyttävä tilanne.
N.O.: En mä tiedä. Mä sanoisin, että jos mulle tulee syyllinen olo, niin se on sen takia, että joku
tulee suoraan sanomaan, että voi ei, se on sun syytä, mutta ei ainakaan mulle oo tullut ketään
vastaan, joka sanoisi, että voi vitsi teitä nykynuoria, jotka aiheutatte koronan leviämisen. Ei oo
tullut sen syyllisempää oloa, että kukaan olisi tullut sanomaan, että korona olis henkilökohtaisesti
nuorten syytä.
R.T.: En koe, että minua henkilökohtaisesti syyllistettäis, mutta kun syyllistys kohdistuu isosti
nuoriin ja korkeakouluopiskelijoihin, niin tuntuu vähän siltä, että on osa sitä ongelmaa ihan vaan
sillä, että kuuluu tähän ihmisryhmään, vaikka koittais itse tehdä parhaansa. Vaikka ei itse

osallistuisi vaikka joihinkin opiskelijarientoihin, niin silti tuntuu, että on jotenkin vastuussa siitä,
mitä tapahtuu.

