
Checklista
– Tärkeimmät tarvikkeet vauvalle

Lastenhuoneeseen:
1 kehto, korisänky

1 patja + suojus

2-3 muotoonommeltua lakanaa

2 vedenpitävää patjanalusta

1 vaatekaappi

1 vaipanvaihtopiste

1 leikkimatto

1 mobile

1 sitteri

ensimmäiset lelut (helistin, pehmolelu, 
lelut, joihin on helppo tarttua)

2 pehmeää villa- tai puuvillspeittoa

1 soiva lelu

Vauvan turvallisuuteen:
1 itkuhälytin

kulmasuojat

pistorasiansuojat

yövalo

Tärkeimmät tarvikkeet vauvan hoitoon:
1 pesuvati

1 amme tai kohtuamme
(alkuun riittää myös suuri pesuallas)

1 kylpyammeen teline

10 pesulappua

2 hupullista pyyhettä

1 vesilämpömittari

Hud- & vårdprodukter för den lille
1 kylpytakki

1 pehmeä harja

vauvan kynsisakset

1 kuumemittari

1 lämpötyyny (auttaa ilmavaivoihin)

8-10 harsoja pukluliinaksi tai tyynyksi

4-6 tuttia

Vaipanvaihtoon:
1 hoitopöytä

1 hoitoalusta

1 lämmitin hoitopöydän yläpuolelle

4-5 hoitopöydän alusliinaa

pienimmän koon vaippoja
(2-5 kg) tai kestovaippoja

1 kannellinen vaipparoskakori

Vauvan kanssa liikkumiseen:
1 turvakaukalo autoon

1 aurinkosuoja autoon

vuodenaikaan sopiva lämpöpussi
lastenvaunuihin ja turvakaukaloon

1 lastenvaunut

1 vaunukoppa lastenvaunuihin

1 peitto lastenvaunuihin

1 sateensuoja lastenvaunuihin

1 hyönteissuoja lastenvaunuihin

1 kantoreppu, kantoliina

leluja matkalle



Checklista
– Tärkeimmät tarvikkeet vauvalle

Kesävauva:
5-6 potkupukua (koko 56-52)

6 lyhythihaista paitaa (koko 56-62)

5-6 bodya (koko 56-62)

6 neuletakkia ja ohutta pitkähihaista 
(koko 56-62)

3 paria ohuita ja 3 paria paksuja sukkia

3-4 yöpukua

1-2 sukkahousut (koko 56-62)

1 ohut takki

1 myssy

1 aurinkohattu

1 kesäunipussi

Talvivauva:
5-6 potkupukua (koko 56-52)

6 pitkähihaista paitaa (koko 56-62)

5-6 bodya (koko 56-62)

6 lämmintä neuletakkia ja paksua
pitkähihaista (koko 56-62)

3 paria ohuita ja 3 paria
paksuja sukkia

3-4 puuvillaista yöpukua

1-2 sukkahousut (koko 56-62)

1 paksu takki tai talvihaalari

2 myssyä (ohut ja paksu)

1 kaulaliina

1 pari rukkasia

1 talviunipussi

Imetys:
2-3 mukavaa imetysliiviä

2 imetyspaitaa

liivinsuojuksia

1 imetystyyny

1 rintapumppu tarvikkeineen

1 imetysliina

nännivoide hoitoon 

Pulloruokinta:
6 tuttipulloa lasista tai muovista

6 pullotuttia maidolle
(koko 1) silikonista tai lateksista

1 pullotutti vedelle (koko 1)

1 pulloharja

Sterilisaattori
(voit toki myös keittää osat kattilassa)


