
Toimittaja Jannika Lalu: Miten korona on vaikuttanut vauvan kanssa elämiseen?  
 
Laura Talvitie: No täytyy sanoo et on aika paljonki vaikuttanu, mulla on nytten toinen lapsi tässä, 
kyllä sillä tavalla vauva-arki on eronnut siitä ensimmäisestä kerrasta, ettei olla päästy ihan samalla 
tavalla menemään. Bussilla ei ehkä oo ollut ihan niin mukavaa liikkua ja muuten, niin oon aika 
paljon vähentänyt omia menemisiä.   
 
Riia Eskelinen: No, ihan hirveesti ei mitenkään, kyllä me ollaan silti käyty kaupassa ja tehty 
melkein kaikkea koska mun mielest toi lapsi on turvassa tuolla vaunuissa ja mä oon maski 
päässä. Ite oon äitiyslomalla et ei oo työttömäkskään jääny niin... Ei 
ihan hirveesti mitenkään, tottakai vähän varovaisuutta on tullu lisää.  
 
Laila Mahryar: Mun mielestäni vähän vaikeaa, mulla on tällä hetkellä kaks lasta ja kolmas on 
tulossa. Mutta mä oon tosi varovainen heidän kanssa, elikkä pitää aina pesee kädet ja 
enemmän mie pysyn kotona lapsien kanssa.  
 
Toimittaja Jannika Lalu: Onko jotain mitä olit suunnitellut tekeväsi vauvan kanssa jäänyt 
koronan takia välistä?  
 
Laura Talvitie: No suunnittelin kyllä tapaavani äitikavereita ja käyväni lounailla heidän kanssaan 
ja viettäväni ylipäänsäkin paljon aikaa täällä kaupungilla niin sellaset on kyllä jääny. Hän 
synty tossa keväällä just sillon kun poikkeustila oli alkanu niin sillon siihen aikaan 
ei ollu mitään tollasia äitiryhmiä ja meillä esimerkiks toi ryhmäneuvolajuttu oli peruttu niin 
ei päässy sitten muodostumaankaan ehkä sellasii samanlaisia tuota ryhmiä kun mitä 
vaikka sit esikoisen aikaan.  
 
Riia Eskelinen: Kaikki. [nauraa] Mä aattelin että mää viettäsin mun äitiyslomani Espanjassa ja 
ympäri siis Suomea reissaisin ja kävisin sukulaisia moikkaa ja kaikkee koska nyt on aikaa. Mutta 
nyt on vähän sellasta että ei muuta kun kotona istutaan ja just täällä kaupungissa kierretään kun ei 
oikein muutakaan oo voinu tehä.  
 
Laila Mahryar: Mun mielestäni se vaikuttaa kaikkeen elämässä, että kaikki 
suunnitelmat menee vähän sekaisin, että meidän ajatus oli vuoden alusta että pitäisimme matkustaa 
jossain lapsen kanssa mutta ja me hoidetaan itse tällä hetkellä meidän lapsia, ei 
ole päivähoitoo koska pitäisi olla vähän varovainen.  
 
Toimittaja Jannika Lalu: Onko korona-aika tuonut mitään positiivista vauva-arkeen?  
 
Laura Talvitie: No kyllä viime keväänä se oli myös ihanaa että hän synty tosiaan siinä 
poikkeustilan alussa ja saatiin kyllä sitten kunnolla tuota keskittyä siihen ihan vastasyntyneen 
kanssa elämiseen ja häneen tutustumiseen ja muuhun, että oli se omalla tavallaan myös ihanaa 
aikaa, että perheenä varmasti yhdistyttiin siinä.  
 
Riia Eskelinen: No se että ystäviä näkee enemmän koska he on lomautettuna niin niillä on 
aikaa nytten olla meidän kanssa ja nähdä niinkun ja samoin perhe ja kaikki muut. Että 
on enemmän niiku aikaa muilla ihmisillä kans.  
 
Laila Mahryar: Me enemmän ollaan yhdessä kotona, mä aina laitan ruokaa, herkkuja ja 
suunnitelmat on tämmönen että leikkii yhdessä enemmän.  
 


