Ensimmäinen
vuoteni
Väestörekisterikeskuksen vauvakirja

Sinä synnyit
päivänä

kello

Painoit

ja olit

Hiustesi väri oli

Silmäsi olivat

Synnytyksessä avustivat

Kotiin pääsimme
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pitkä.

Minulla on pieni vauva,
ruusuvarvas, untuvapää.
Se nukkuu kehdossa, nukkuu hiljaa,
ja itkee ääneen, kun nälättää.
Pieni vauva pulmunen,
sinua hellin hoivailen.
Pieni vauva pulmunen,
sinua hellin hoivailen.

Vauvani, vauvani, ai ai ai ai,
isältä vihreän viulun sai.
Ja vauvani viulu se soi soi soi,
vauvani tanssii ja karkeloi.
Vauvani, vauvani, oi oi oi oi,
punaisen pillin kotihin toi,
soi punainen pilli, soi ai ai ai,
sitä vauvani soittelee, tottakai.
Vauvani, vauvani, lai lai lai lai,
äidiltä poskelleen suukkosen sai.
Vauvani kehdossa nukkuu jo kai,
vauvani, vauvani, lai lai lai lai.

Lämpimät onnittelut
lapsenne syntymän johdosta!
Synnytyssairaala ilmoittaa
lapsen syntymästä
maistraattiin
Suomessa syntyneen lapsen perustiedot rekisteröidään väestötietojärjestelmään terveydenhuollon viranomaisen
tekemän ilmoituksen perusteella. Sairaala tekee ilmoituksen viimeistään
synnytystä seuraavana päivänä joko
sähköisesti suoraan väestötietojärjestelmään tai lomakkeella äidin kotikunnan maistraattiin, joka rekisteröi tiedot.
Jos äidin tietoja ei ole rekisteröity Suomessa väestötietojärjestelmään tai äidillä ei ole kotikuntaa Suomessa, lähetetään tiedot lapsen syntymäpaikkakunnan maistraattiin.

Mitä tietoja lapsesta
rekisteröidään

Lapsen perustiedot
lähetetään kotiin

Lapsi saa henkilötunnuksen, kun syntymätiedot rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Lapsen tietoihin merkitään tiedot kummastakin vanhemmasta, jos vanhemmat ovat avioliitossa
keskenään lapsen syntyessä. Muussa
tapauksessa merkitään vain äidin tiedot.
Isän tiedot rekisteröidään, kun isyys on
vahvistettu (lisätietoja isyyden vahvistamisesta saa kunnan lastenvalvojalta). Lapsen kotikunnaksi ja asuinpaikan osoitteeksi merkitään äidin vastaavat tiedot.

Lapsen perustiedot (mm. henkilötunnus) sisältävä lomake tulee kotiin noin
kahden viikon kuluessa lapsen syntymästä. On hyvä tarkistaa, että tiedot
ovat oikein. Lomakkeen mukana on
ohjeet miten lapsen muut tiedot – nimet
ja äidinkieli – ilmoitetaan väestötietojärjestelmään. Ohjeissa on myös kerrottu
kuinka lapsi ilmoitetaan evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan
taikka muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi.
Lisätietoja lapsen rekisteröintiä koskevissa asioissa antavat maistraatit sekä
evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset
seurakunnat.
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Huis hais, tuulee –
niin se Tuula luulee.
Sen villi Ville kuulee,
ja Ulla pulla punatukka
antaa tuulen tuiskuttaa,
tukan pörröön huiskuttaa,
pilven vettä ruiskuttaa.
Huis hais, huis hais –
kesän takaisin kuin sais!

Mikä lapselle nimeksi?
Nimiuutisia etunimistä

oleva nimi hyväksytään vain toisen
etunimen ohella.

Lapselle annettavia etunimiä saa olla
enintään neljä. Etunimi ei saa olla sopimaton, eikä sen käytöstä saa aiheutua lapselle haittaa.

Vaatimuksista voidaan kuitenkin poiketa mm. uskonnollisen tavan, kansalaisuuden tai muun pätevän seikan vuoksi.

Nimeä ei yleensä hyväksytä, jos sen
kirjoitustapa on kotimaisen nimikäytännön vastainen. Pojalle ei saa antaa
naisennimeä tai tytölle miehennimeä,
eikä sukunimi kelpaa etunimeksi. Sisaruksen tai puolisisaruksen jo käytössä

Jos kuitenkin olette epävarmoja lapselle annettavasta nimestä, suosittelemme yhteydenottoa kotikuntanne
maistraattiin tai siihen evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan, jonka jäsen olette.

Nimipalvelu
Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla
on osoitteessa vrk.fi/nimet linkki Nimi
palveluun, jossa on kaikkien väestötietojärjestelmässä olevien etu- ja sukunimien
lukumäärät. Etunimien lukumäärät ilmoitetaan kahdenkymmenen vuoden jaksoissa.
Suomi.fi-verkkopalvelu
(http://suomi.fi)
tarjoaa kootusti tietoa ja palveluja lapsi
perheille. Verkkopalvelun osiossa ”Lapsen
saaminen ja hoito” on tietoa aiheeseen liittyvistä palveluista ja asiointikanavista.

Sinulle annettiin nimeksi

kuun

Muita nimivaihtoehtoja

Kutsumanimiä
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päivänä.

Pai pai paita
pus pus pusero!
Hih hih hihat,
hoh hoh housut!
Hah hah hattu
punainen kuin vattu!
Huh huh huppu,
vauva on kullannuppu.
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Suosikkinimiä vuonna 2018
Ensimmäisenä etunimenä
suosituimmat nimet

Kaikista annetuista nimistä
suosituimmat nimet

Tytöt

Pojat

Tytöt

Pojat

1. Eevi

1. Eeli

1. Maria

1. Juhani

2. Sofia

2. Elias

2. Sofia

2. Olavi

3. Venla

3. Leo

3. Aurora

3. Johannes

4. Ella

4. Oliver

4. Emilia

4. Mikael

5. Aino

5. Eino

5. Olivia

5. Ilmari

6. Aada

6. Väinö

6. Aino

6. Oliver

7. Helmi

7. Onni

7. Amanda

7. Onni

8. Emma

8. Leevi

8. Helmi

8. Matias

9. Olivia

9. Niilo

9. Ilona

9. Elias

10. Isla

10. Noel

10. Matilda

10. Eino

Ja kautta aikojen...
Kaarina, Maija, Helena, Anna, Pekka,
Antero, Tapani, Kalevi, Marjatta, Liisa,
Tapio, Ilmari, Annikki, Hannele, Matti.
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Sinä kasvoit ja kehityit
Ensimmäinen hymysi
Ensimmäiset kyyneleesi
Pidit päätäsi koholla vatsallasi ollessa
Käännyit kyljellesi
Istuit ilman tukea
Aloit ryömiä
Aloitit konttaamisen
Ensimmäinen sanasi
Seisoit tukea vasten
Kävelit ilman tukea
Ensimmäinen hampaasi alas
Ensimmäinen hampaasi ylös
Leikit, joista pidit
Laulut, joista pidit
Rakkain lelusi
Mieliruokasi
tai sitten ei
Pituus 1-vuotiaana
Paino 1-vuotiaana
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Tuu tuu, aa aa,
vauva nukahtaa.
Vauvan suukkosilla peitän,
keijun mesijuoman keitän,
heitän unihiutaleita,
univirren laulan.
Tuu tuu, aa aa,
vauva nukahtaa.
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