
Toimittaja Ella Lintujärvi: Miltä susta tuntuu nyt, kun näitä rajoituksia on purettu, ja leffateatterit ja muu 
kulttuurimaailma on taas avautumassa täällä Tampereella?  
 

Haastateltava Petra: No ei sitä ehkä vielä oikein niinku tajua. En ole hyödyntänyt kauheasti ite vielä mitään 
kulttuurijuttuja. Äsken tulin juuri yhen näyttelyn avajaistilaisuudesta ja oli kiva, että siellä 
ei tarvinnu käyttää maskia. Et pikkuhiljaa sen ehkä tajuaa, et pääsee niinku vapaammin sitten keikoille ja.  
 

Haastateltava Ilpo Rantanen: Tuntuu erinomaiselta, ja tietysti totta kai ittestä niin niin öah kulttuureissa 
kulttuuritapahtumissa paljon kävi...käyvänä niin tota tuntuu tuntuu erinomaiselta. Siihen mulla ei tietysti 
ole niinku vahvaa mielipidettä, että onko päätös niinkun oikee tai onko se 
mittakaava oikee, että niinku pitääkö olla on-off, et kaikki on kiinni tai kaikki on 
auki. Mutta tota mutta nä...mutta kaiken kaikkiaan niin positiivisilla fiiliksillä.  
 

Haastateltava Emma Ranta: No ihan kiva just et pääsee taas just elokuviin ja vähän muuallekin, kun vaan 
kotiin tai kavereitten kotiin, et pääsee just vähän käymään muuallakin.  
 

Haastateltava Jenna Tuuri: Joo mä oon samaa mieltä, mut toisaalta korona ei ole vielä niinku ohi, et silleen 
ehkä, et se voi niinku palata taakse, vaikka nyt on rokotuksia ja sun muuta ollu mut silleen.  
 

Toimittaja E.L.: Aiotko käyttää esimerkiks just näissä leffateattereissa vielä maskia, kun nythän se on sitten 
enää vaan tällänen suositus?  
 

Haastateltava P: Työn puolesta joudun käyttämään joka päivä, mutta nyt kyllä niinku vapaa-ajalla en ole 
enää käyttäny esimerkiksi junassa, vaikka siellä vielä suositellaan. Mutta olen ajatellu, että niinku myös 
käsihygienia on se, mikä ehkäsee sitten leviämistä.  
 

Haastateltava I.R.: Meinaan käyttää ja käytänkin.  
 

Haastateltava E.R.: Joo, määki aattelin just käyttää vielä maskia, varsinkin jos just on paljon 
ihmisiä, niin sit on itellä ainakin luottavampi olo.  
 

Haastateltava J.T.: Joo ja mä mulla on sama, mut siis niinku pitkäaikaisis tommosissa, et 
jos mä ny kaupas käyn jossain paris minuutis nii ei ehkä silloin. Mut siis joku pitkäaikasempi.  
 

Haastateltava Lotta Mutonen: Öö kyl mä ainakin ajattelin, että mullakaan ei oo niinku vielä kun molempia 
rokotuksia, et ihan senkin takia, ja ei se viä kunnolla oo ohi, niin kyl mä ainakin ajattelin.  
 

Toimittaja E.L.: Mites sitten, mitä veikkaatte tavallaan kulttuurimaailman tulevaisuudesta tän koronan 
suhteen, että veikkaatko että kaikki menee jossain kohtaa taas kiinni, vai mitä ajatuksia sulla siitä herää?  
 

Haastateltava P: No nyt on varmaan osattu jotenkin muuttaa malleja ja systeemejä niin, että pystytään 
tarjoamaan ihmisille kulttuuria, vaikka tilanne pahenisi uudestaan. Et on livestream-keikkoja 
ja kaikkee tällasta. Ja sit voidaan niinku järjestää useampia tapahtumia pienemmällä 
osallistujamäärällä, ni en mä usko, että yhteiskunta menee uudestaan kiinni samalla tavalla mitä sillon ihan 
alussa.  
 

Haastateltava I.R.: Se o varmaan se linjaus, mikä tehdään, et jos ei niinku toi rokotuskattavuus 
lähde nouseen, niin todennäkösesti tartuntatapausten määrä nousee, ja ja niinku sillon se vaikutus 
sitten tohon muuhun terveydenhuoltoon, kiireettömään 
terveydenhuoltoon, kiireettömiin leikkauksiin, tollasiin, et siinä vaiheessa, kun siel alkaa olla ruuhkaa ja 
niitä aletaan peruun, nii se tulee varmasti pöydälle.  
 



Haastateltava E.R.: Jos pahenis tosi paljon niin sit vois, mut mä ainakin ite luotan siihen, että rokotteitten 
ansiosta pystyttäis niinku pitää auki.  
 

Haastateltava J.T.: Ää no mulla on sama, et ehkä vähän niinku jotain enemmän rajotuksii, mut ei ehkä 
kunnolla kummiskaan kokonaan kiinni enää menis.  
 

Toimittaja E.L.: Vielä loppuun, ootko vielä ehtiny käydä leffassa tai vaikka teatterissa, ja 
jos oot, niin ootko mitä käyny kattomassa?  
 

Haastateltava P: No kyllä mä jonnekin keikalle haluaisin mennä, et nyt marraskuussa pitäisi olla yks 
keikka, joka on siirtyny jo kolme kertaa, et nyt mä toivon, että mä pääsen sinne.  
 

Haastateltava I.R.: En ole vielä ehtiny, että nyt seuraavaks oon menossa Komediateatteriin Fingerporia 
kattomaan.  
 

Haastateltava L.M.: Mikä se ny oli, siis se Marvel-
elokuva Shang Shing ja and the ten rings joku sellanen, mä en ny muista sitä koko nimeä, ku se on niin pitkä 
[naurua].  
  
 


