Toimittaja Ida Korolainen: Lisäksikö tai vähensikö koronapandemia uutisten lukemistasi?
Haastateltava Jukka Saikkonen: Ei vähentänyt eikä lisännyt. Se pysyi aika isona.
Haastateltava Aila Siltanen: Öö... No täytyy sanoa, että jossain välissä vähän niinku, kun sitä oli
jatkunut tarpeeksi kauan, niin ainakin koronauutisiin kyllästy. Tuntu, että “hei nyt mä en jaksa tietää,
että mitkä ne rajoitukset tänään on”, kun ne ei tuntunut sitten koskevan mua niin henkilökohtaisesti
sillä hetkellä.
Ida Korolainen: Joo.
Aila Siltanen: Mutta ehkä ei muuten, niinku yleisesti ottaen. No ei ainakaan vähentäny. Alussa
tietysti ehkä hieman lisäs. Kun oli uusi asia.
Haastateltava Kasper Järvinen: Mä yritän just seurata... seurata tuota koronatilannetta sillä, että
mä... siitä on tullut tapa, että mä kaivan aina niinku samat jutut jostain Yleltä ja luen... luen, että
miten tilanne etenee... sillä tavalla. Ja siinä ohessa tulee sitten seurattua enemmän ylipäätään
uutisia.

Ida Korolainen: Mitä medioita seuraat ja miksi?
Jukka Saikkonen: Lehtiä, radio, tv.
Aila Siltanen: Tv. Meille tulee paperinen Aamulehti. Ja sit netistä.
Kasper Järvinen: No lähinnä Ylee. Ja sitten Hesaria ja tota... jotain Daily Mailia ulkomailta. Mutta se
on se aikalailla se Yle mitä... mitä mä eniten luen.

Ida Korolainen: Koetko luottamuksesi suomalaiseen mediaan muuttuneen pandemian myötä?
Jukka Saikkonen: Ei, koska mä käytän samoja medioita koko ajan, niin se ei muuttunut. Elikkä en
käyttänyt niitä, joista en pitänyt.
Aila Siltanen: Ei, ei muuttunut.
Kasper Järvinen: No henkilökohtaisesti ei. Mutta, mutta tota... sanotaan, että kun... mä vähän
valikoin sitä mediaa kyllä, mitä mä seuraan, että mä niinkun, mä yritän... yritän olla lukematta
sellaisia niin kuin, just klikkimedioita sun muita, missä niin kun, tuntuu, että lietsotaan tilannetta ja
kalastellaan lukijoita. Että sillä tavalla... sillä tavalla... ymmärrän kyllä, jos joistain tuntuu, että kaikki
ei niinku rehelli... kaikki mediat ei rehellisesti kerro, mutta itse niin kuin luotan kyllä, että ei. Ei oo
usko horjunu.

Ida Korolainen: Pandemian aikana on uutisoitu paljon esimerkiksi tartuntaluvuista,
altistumispaikoista, rokotustahdista ja rajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta. Oletko kokenut jonkin
näistä aiheesta erityisen tärkeäksi? Olisiko jostain tietystä aiheesta ollut mielestäsi tarvetta uutisoida
enemmän?
Jukka Saikkonen: Oikein on kerrottu. Ja sitten hieman voisi kuvitella, että paikallisuutisissa
kerrottaisiin paikallisista tartuntapaikoista selkeämmin.

Aila Siltanen: No en mä osaa kyllä sanoa, että... Öö, ei varmaan sellaista ajatusta mulla ollut, että
joku olisi jotain... jotain asiaa liian vähän uutisoitu. Mutta tuota... No, kyllä mielenkiinnolla aina
halusi kuulla, että, paljonko niitä tartuntoja oli esimerkiksi. Ja... niin ja mikä se levinneisyys just tässä
vaikka tässä lähialueella oli. Ja mitkä ne rajoitukset oli. Kyllä ne kiinnostaa. Oikeastaan kaikki siihen
liittyvä.
Kasper Järvinen: Mää oon ehkä muodostunut sitä kuvaa nykyisestä pandemiantilasta, tai niinku joka
hetken pandemiantilasta just niinku perustuen siihen, että paljon on tartuntoja, ja miten niinku...
miten siihen reagoidaan. Just että eli... eli tota, miten sitten säädetään rajoituksia sun muita, että...
Että, että, ehkä ne on ollu. Ja en mä oikein kaivannut... ehkä niinku tässä nyt niinku, sanotaan
tilanteen kehittyessä, nyt kun on tullut rokotukset kehiin, sun muuta, niin on ehkä jäänyt välillä
itselle epäselväksi, että kun puhutaan kaikenmaailman kattavuuksista ja muista, et niinku, mistä me
puhutaan. Tai mitä niillä luvuilla tarkoitetaan, niin kuin täsmällisesti, että onko ne... jos sanotaan
vaikka 80% rokotekattavuus, että tarkoittaako se kaikkia suomalaisia, vai yli 12-vuotiaita, vai yli 18vuotiaita, vai mitä... niin ehkä tuommoisessa niinku täsmempää... tai täsmällisempää. Mutta tuota
muuten niin... en kyllä osaa sanoa, että olisin toivonut niinku täsmällisempää tai tarkempaa tai
parempaa että.

