Haluatko kokeilla kestovaippoja?

Kuinka olisi
kestovaippa?

Vuokraaminen on helppo ja edullinen tapa kokeilla, millaiset kestovaipat juuri
sinun lapsellesi sopivat. Liekku ry ylläpitää Joensuussa kestovaippavuokraamoa,
josta voi vuokrata eri kokoisille lapsille sopivia kestovaippapaketteja. Lisäksi
Liekusta saa apua kestovaippojen käyttöön sekä ompelemiseen. Tutustu
toimintaan nettisivuillamme ja ota rohkeasti yhteyttä!
www.liekku.net
liekku@gmail.com
vaippavuokraus@gmail.com

Lisätietoa kestovaipoista:
Kestovaippayhdistys ry, www.kestovaippayhdistys.fi
Kestovaippainfo, www.kestovaippainfo.fi
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Edullisia
Kauniita

Mikä on kestovaippa?

Kestovaippasanastoa

! Kestovaippa on kankaasta tehty vaippa, jota
ei käytön jälkeen heitetä pois vaan pestään ja
käytetään uudelleen.
!
Nykyaikaiset kestovaipat ovat käteviä ja
helppokäyttöisiä: ei taittelua, solmimista, liottamista, keittämistä tms. Likainen vaippa vain
pyykkikoriin, uusi päälle ja menoksi!
! Kestovaipat ovat hengittäviä eivätkä sisällä
allergisoivia kemikaaleja, ja osa vaippamateriaaleista on luonnostaan antibakteerisia.
!
Kestovaipat ovat ympäristöystävällinen
valinta. Yhden lapsen kertakäyttövaipoista kertyy
vaippaiän aikana henkilöauton painon verran
maatumatonta sekajätettä, kestovaipat puolestaan kestävät käytössä vuosikausia ja samoja
vaippoja voi käyttää monella lapsella.
! Kestovaipat säästävät myös kukkaroa: yhden lapsen kertakäyttövaipat
tulevat maksamaan yhteensä 1000 eurosta ylöspäin, kestovaipat pesukustannuksineen halvimmillaan noin 200 euroa.
! Kestovaippoja voi ommella itse, ostaa käytettynä ja myydä tarpeettomaksi
jääneet vaipat eteenpäin, mikä pienentää kustannuksia entisestään.

! Imuosa voi olla esimerkiksi muotoonommeltu sisävaippa, harso, nauhavaippa tai vaipan taskuun laitettava imu.
! Kuori voi olla villahousut tai polyuretaanilaminoidusta vaippakankaasta
valmistettu pul-kuori.
! Kuivaliina = kuivapintainen kangas peppua vasten, voi olla vaipassa joko
kiinteänä tai irrallisena, esim. microfleece, kuivaliinaneulos, coolmax.
! Taskuvaippa = pul-kuori, jossa olevaan taskuun laitetaan erillinen imu
(esim. mikrokuitua, bambua, hamppua, flanellia, froteeta, villaa).
! AIO = all-in-one, kiinteä imuosa ja pul-kuori yhdessä, valmis käytettäväksi
sellaisenaan.
! Harjoitteluhousut = imuosalla varustetut alushousut, joita voi käyttää
kuivaksiopettelun tukena.

Kesto- ja kertakäyttövaippojen käyttö eivät sulje toisiaan
pois, vaan molempia voi käyttää vuorotellen. Yksikin kestovaippa päivässä tarkoittaa vuoden mittaan 365 kertakäyttövaippaa vähemmän kaatopaikalla ja lähes 100 euron säästöä!

Miten kestovaippa toimii?
Kestovaipan periaate on yksinkertainen: vaipassa tulee olla
• imuosa, joka imee kosteuden itseensä
• kuori, joka estää kosteuden pääsyn vaipan ulkopuolelle
• (kuivaliina, joka pitää kosteuden poissa lapsen iholta).
Vaippamallista riippuen nämä voivat olla joko erillisinä osina tai kaikki
yhteen ommeltuina.

Pesuohjeet
! pesulämpötila 60°C, tarvittaessa 90°C
! pesuaine valkaisuaineeton, zeoliititon,
hajusteeton ja alle 5% saippuaa sisältävä
! ei huuhteluainetta
! vajaa kone, puolet normaalista pesuainemäärästä
! muut paitsi pul-kankaiset vaipat kestävät rumpukuivauksen
! säilytä vaipat pesuun asti mieluiten ilmavasti, huuhdeltuna ja kuivana
! tahrat poistetaan tuoreeltaan esim. sappisaippualla
Villahousut:
! villa puhdistaa itse itsensä, joten kuivaus ilmavasti
riittää
! tahrat poistetaan kädenlämpöisellä vedellä ja tarvittaessa sappisaippualla
! lanoliinitus pesun jälkeen, jotta kosteudenpitävyys säilyy

