KODIN KESTOT
TALOUSPAPERIT, VANULAPUT JA MUUT KODIN KERTAKÄYTTÖISET TUOTTEET ON
HELPPO KORVATA KESTÄVÄLLÄ, PESTÄVÄLLÄ, MUKAVALLA JA EKOLOGISELLA
VAIHTOEHDOLLA. TÄSSÄ ESITTEESSÄ ESITTELEMME KODIN KESTOTUOTTEITA.

KEITTIÖLIINA

KESTOVANULAPUT

Kestotiskirättiä voidaan kutsua myös esimerkiksi tiskiliinaksi, keittiöliinaksi tai pöytäpyyhkeeksi ja sitä voidaan käyttää kertakäyttöisen keittiörätin tapaan keittiön
tasojen puhtaanapidossa. Kestotiskirättejä
voi ommella esimerkiksi joustofroteesta,
tencelistä, hampusta tai antibakteerisesta
bambusta tai niitä voi virkata bambu- tai
hamppulangasta. Tiskirättejä voi huoletta
pestä pesukoneessa 60 asteessa, ja luonnonkuituisten rättien imuteho vain paranee
pesujen myötä. Kestotiskirätit ovat hygieeninen vaihtoehto. Hanki niitä sen verran
monta, että voit laittaa käytetyn rätin päivän tai parin välein pesuun. Mikäli märkä
tai kostea rätti jää pitkiksi ajoiksi muiden
pyykkien alle, saattaa se homehtua, ja siksi se tulisikin jättää ilmavasti pyykkikoriin
odottamaan pesua.

Vanulappuja voi valmistaa esimerkiksi
flanellista, trikoosta tai froteesta. Vanulaput
valmistuvat nopeasti saumuroimalla kaksinkertainen kangas ympyrän muotoon.
Pienet vanulaput kannattaa pestä pesupussissa. Vanulapuilla on helppo ja mukava
puhdistaa esimerkiksi silmämeikki tai pyyhkiä muita pieniä ihoalueita puhtaaksi.

Tuttimaakarit

KESTOARKKI
Kestoarkki, kestotalouspaperi, rätti, luutu,
siivousliina ja riepu. Rakkaalla lapsella on
monta nimeä. Kestoarkkeja voi ommella
tai saumuroida esimerkiksi vanhoista t-paidoista, pyyhkeistä tai harsoista. Hyviä
materiaaleja kestoarkeiksi ovat puuvillatrikoon ja froteen lisäksi ainakin joustofrotee,
flanelli, tencel ja bambu. Kestoarkkia voit
käyttää talouspaperin tapaan, esimerkiksi
kaatuneiden nesteiden siivoamiseen sekä
käsien ja naaman putsaukseen.

MaMidea

KANGASNENÄLIINA
Vanhat kunnon kangasnenäliinat kestävät
sukupolvelta toiselle. Jos sinulta ei löydy
isoisän vanhaa nenäliinaa, voit ommella sellaisen esimerkiksi vanhasta kauluspaidasta.
Myös flanelli on hyvä materiaali. Vanhat trikoovaatteet voi saksia sopivan kokoisiksi
paloiksi ja käyttää sellaisinaan nenäliinoina.
Kangasnenäliina on ihoa vasten pehmeä,
ja sitä myötä miellyttävä käyttää. Se ei aiheuta ihoärsytystä, kuten paperinenäliinat
saattavat tehdä. Kankaiset nenäliinat puhdistuvat 60 asteen pesussa.

Royalkestot

PUL-PUSSI

KOSTEUSPYYHE

PUL-kankainen pussi pitää kosteuden sisällään vedenkestävän ja hengittävän polyuretaanilaminoidun pintansa ansiosta.
Siihen on kätevä laittaa päivän aikana likaantuneet rätit, vaipat, siteet ja harsot.
PUL-pussi on kätevä myös märkien uimavaatteiden kuljettamisessa. PUL-pussia ei
tarvitse välttämättä pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Pese pussi 60 asteessa kun
se likaantuu tai se alkaa haista tuuletuksesta huolimatta.

Kertakäyttöiset kosteuspyyhkeet voi korvata harsolla ja vesipullolla. Myös pienet
pesulaput ovat käteviä kosteuspyyhkeen
korvaajia. Pesulaput ja harso toimivat kuivina, mutta tarvittaessa voit kastella niitä vedellä. PUL-pussiin voi myös laittaa valmiiksi
kostutettuja pesulappuja yhden päivän tarpeita vastaavan määrän ja ottaa niitä käyttöön tarpeen vaatiessa.

PikkuPulu

Onnikas

KODIN KESTOT RY
Kodin kestot ry edistää monipuolisesti kestävien ja pestävien tuotteiden käyttöä ja tunnettuutta. Ylläpidämme kestovaippalainaamoita ja järjestämme vertaistukitapaamisia. Tukihenkilömme auttavat kestoilun alkuun sekä kädestä pitäen että sosiaalisessa mediassa.
Esittelemme kestotuotteita vapaaehtoisvoimin tapahtumissa ja tiedotamme kestävän arjen
uusista tuulista.
Tykkäämällä meistä somessa autat meitä kertomaan yhdistyksestämme mahdollisimman
laajasti. Jäseneksi liittymällä (kvy.mycashflow.fi) voit tukea toimintaamme ja auttaa meitä
vähentämään Suomessa syntyvän jätteen määrää. Olet myös lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

KESTOTUOTTEITA MYYVÄT MM:
Babyidea Oy
info@mamidea.com
puh. 09 41108520
www.mamidea.com
www.manymonths.com
www.facebook.com/
MaMDesign/
www.instagram.com/
babyideamamdesign/
Divisa Oy
Mediset ja Pipinette
tuotteet
info@divisa.fi
puh. 0400 223446
www.divisa.fi
Minvilla
www.minvilla.fi
puh. 050 4409041

Myllymuksut
sales@myllymuksut.com
whatsapp: 045 658 8808
www.myllymuksut.com

Royalkestot
Royalkestot@gmail.com
Fb ja insta royalkestot
www.royalkestot.fi

Onnikas Tmi
info@onnikas.net
puh. 040 8348 430
www.facebook.com/
onnikas
www.instagram.com/
onnikas_/
http://www.onnikas.net/

Tirsokas Tmi
puh. 044 0524769
tirsokas@gmail.com
www.tirsokas.com
tirsokaskestot.blogspot.
com

PikkuPulu
www.facebook.com/
pikkupulu/
www.pikkupulu.omaverkkokauppa.fi

Tuttimaakari
asiakaspalvelu@tuttimaakari.fi
www.tuttimaakari.fi

KANSIKUVA: PIKKUPULU

