MISTÄ VOIN HANKKIA KESTOVAIPPOJA?
Hyvä kestovaippa on laadukas vaate, joka

pareilta. Näitä ovat esimerkiksi “Kestovaip-

kestää lapselta toiselle. Niitä valmistetaan

pakirppis ja -tuki (Kodin kestot ry)”, “Kesto-

myös kotimaisena käsityönä. Alkuun kannat-

vaipat ja kantovälineet kiertoon, (O)sta -(M)yy -

taa hankkia eri mallisia vaippoja, kunnes oma

(V)aihda” sekä kestovaippailijoiden paikallis-

suosikki löytyy. Täyspäiväiseen kestottamiseen

ryhmät.

tarvitaan noin 25 vaippaa imuosineen.
Käytettyjä kestovaippoja löytää helposti
kirpputoreilta sekä netti- ja Facebook-kirp-

Uusia kestovaippoja on saatavilla lastentarvikkeita myyvistä liikkeistä ja verkkokaupoista.

KESTOVAIPPA
KESTOVAIPPA ON KESTÄVÄ, PESTÄVÄ JA UUDELLEENKÄYTETTÄVÄ VAIPPA.
KÄYTTÄMÄLLÄ KESTOJA SÄÄSTÄT NIIN LUONTOA KUIN RAHAAKIN.

KESTOILUN EI TARVITSE OLLA ELÄMÄNTAPA, VAAN KESTOVAIPPOJA
VOI KÄYTTÄÄ MYÖS OSA-AIKAISESTI.

KESTOVAIPPOJA
MYYVÄT MM:

Myllymuksut Oy

Ruskovilla

045 671 1003

03 871 460

Tehtaanmyymälä:

Tehtaanmyymälä: Kinnarintie

Jutta Product

Kopsamontie 190,

32, 16200 Artjärvi

040 772 3605

35540 Juupajoki

www.ruskovilla.fi

Myymälä:

info@myllymuksut.com

Punavuorenkatu 3, Helsinki

www.myllymuksut.com

www.jutta.fi

SuperJellona tmi
superjellona@gmail.com

Pajumaja

www.superjellona.tictail.com

Kidster

044 489 0891

Face/Insta: superjellona

045 325 1535

ansku@pajumaja.fi

asiakaspalvelu@kidster.fi

www.pajumaja.fi

Tuttimaakari
asiakaspalvelu@tuttimaakari.fi

www.kidster.fi
Royalkestot

www.tuttimaakari.fi

Maitotyttö ja

045 867 5480

Nallevaipat

Myymälä: Rauhankatu

WILLIjami

maitotyttopaidat@gmail.com

14, Turku

044 322 0486

www.maitotyttopaidat.fi

royalkestot@gmail.com

willijami.info@gmail.com

www.royalkestot.fi

www.willijaminpuoti.mycashfl

Minvilla

ow.fi

050 440 9041
johanna@minvilla.fi
www.minvilla.fi
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VAIPAN RAKENNE

KODIN KESTOT RY

Imevä osa
Irtoimut, kiinteät imut, sisävaippa, harso
Kosteuden pitävä osa
PUL-kangas tai villahousut

TUKITOIMINTA

VAIPPATYYPIT

MIKSI KESTOVAIPAT?
Ekologisuus: Kertakäyttövaippojen valmistus ja kuljetus kuluttaa paljon luonnonvaroja suhteessa vaipan käyttöikään.
Vaippajäte muodostaa huomattavan osan
kotitalousjätteestä.
Taloudellisuus: Kestovaippoja voi ostaa
edullisesti käytettynä, niitä voi kierrättää
lapselta toiselle ja myydä edelleen.
Terveys: Kestovaipat sopivat monien vauvojen iholle kertakäyttöisiä paremmin ja
ne vähentävät lapsen iholle tulevaa kemikaalikuormaa. Erityisen hengittäviä ovat
luonnonkuiduista valmistetut vaipat. Kokeilemalla löydät omalle lapsellesi sopivimmat materiaalit.

1. AIO eli all in one -vaippa
Kosteuden pitävä osa ja imuosa yhdessä.
2. Taskuvaippa
Vaipassa on kosteuden pitävän kankaan
ja sisäkankaan muodostama tasku, johon
sujautetaan tarvittava määrä imuja. Erillisten osien ansiosta kuivuu nopeasti.
3. Sisävaippa + kuori
Sisävaippa on kokonaan imevää materiaalia ja usein paras ratkaisu vastasyntyneelle. Tarvitsee päälleen pul-kuoren tai
vaippavillahousut.
4. Harkkahousut kuivaksioppivalle
Pikkuhousut, joissa on pieni määrä imua
ja kosteuden pitävä osa.

VAIPPAHUOLTO
Pese vaipat 60 asteessa kolmen vuorokauden kuluessa käytöstä. Mukaan voit laittaa muuta pyykkiä, kuten pyyhkeitä ja lakanoita. Pesuaineessa tulee olla alle 5 %
saippuaa ja sen tulee olla zeoliititonta,
valkaisuaineetonta ja hajusteetonta. Huuhteluaineeksi sopii etikka. Vaipat voi pestä
välillä 90 asteessa. Villaiset vaippahousut
ja imut pestään käsin tai käsinpesuohjelmalla ja niitä hoidetaan lanoliinittamalla.

Vuotaako vaippa? Eikö vanha malli enää
istu? Mitä yövaipaksi? Kodin kestot ry:n
tukihenkilöt auttavat vaippa-arjen ongelmatilanteissa. Lisää tietoa kestovaipoista
ja yhdistyksestä löydät osoitteesta
kodinkestot.fi.

VAIPPALAINAAMOT
Vaippojen istuvuus on tärkeää niiden toimivuuden kannalta. Kestovaippalainaamo
on edullinen ja helppo tapa löytää omalle lapselle sopivimmat vaipat. Lainaamosta saat vuokrata erilaisia vaippoja ja
vaippatarvikkeita kotiin testattavaksi.

PAIKALLISTOIMINTA
Voiko vaippailua harrastaa, saako
joku muukin kiksejä pyykkäämisestä?
Kyllä
vain!
Kestovaippatapaamisista
saat
hauskan
harrastuksen
vauvaarkeesi. Tervetuloa mukaan!

JÄSENYYS
Voit liittyä Kodin kestot ry:n jäseneksi
osoitteessa kvy.mycashflow.fi. Jäsenenä tuet yhdistyksen toimintaa ja sitä
kautta edistät kestotuotteiden käyttöä ja
tunnettuutta Suomessa. Jäsenet saavat
myös etuja yhteisöjäsenten valikoimista,
edullisemmat hinnat kestovaippalainaamoihin ja monia vaihtuvia etuja ja
arvontoja.

