
VAUVAPERHEEN 
PYYKKIPÄIVÄ

Marttaliitto, 2019





HARKITSE, HUOLLA JA 
KIERRÄTÄ
• Tee harkittuja ostopäätöksiä

• Huolla ja korjaa vaatteita itse

• Kierrätä, lainaa, vaihda, vuokraa
• Kirppikset, Tori.fi, ystävät, Facebook-ryhmät tms. 

Kaikkein ympäristöystävällisin vaate löytyy jo 
vaatekaapistasi.



PYYKINPESUVINKKEJÄ
• Vauvan pyykkiä ei tarvitse erotella muusta 

pyykistä.

• Pese pyykki hoito-ohjeiden mukaan.

• Lajittele värin, materiaalin ja pesulämpötilan 
mukaan. 

• Monet vaatteet on hyvä pestä nurinpäin.

• Pyri pesemään täysiä koneellisia.

• Vältä turhia pesuja.



MISSÄ LÄMPÖTILASSA 
PYYKKI PESTÄÄN?
• Noudata aina hoito-ohjeen mukaista 

pesulämpötilaa.

• Hanki vauvalle vaatteita, jotka kestävät 
vähintään 60-asteen pesun.

• Kaikki uudet ja kierrätetyt tekstiilit on hyvä 
pestä ennen käyttöönottoa.



MILLAINEN PESUAINE?
• Vauvan pyykkiin suositellaan hellävaraisia, 

hajusteettomia pesuaineita.

• Huuhteluainetta ei tarvitse käyttää.

• Suosi ympäristömerkittyjä ja 
allergiatunnuksen saaneita tuotteita.

• Annostele oikein.





MILLÄ TAHRAT SAA POIS?
• Tahranpoistossa valttia on tahrojen tunnistus 

ja nopea toiminta.

• Etene miedommista aineista voimakkaampiin
• Käsiastianpesuaine, nestemäinen pyykinpesuaine 

ja sappisaippua tehoavat moneen tahraan.



TOIMI TURVALLISESTI
• Selvitä ensin, 

• minkä tyyppiselle tahralle kukin tahranpoistoaine on 
tarkoitettu.

• sopiiko aine materiaalille, josta tahraa on tarkoitus poistaa.

• Kokeile tahranpoistoainetta ensin saumaan tai 
muuhun näkymättömään paikkaan.

• Noudata aina käyttöohjeita.

• Jos valkaisu on kielletty, älä käytä 
pyykinvalkaisuainetta.



BANAANITAHRA
• Käsittele tuoreena kylmällä vedellä ja 

käsiastianpesuaineella.

• Esikäsittele nestemäisellä 
pyykinpesuaineella, sappisaippualla tai 
tahranpoistoaineella.

• Pese lopuksi pesuaineella hoito-ohjeen 
mukaan.



MUSTIKKATAHRA
• Käsittele tuoreena kuumalla vedellä ja 

käsiastianpesuaineella.

• Esikäsittele vanhat marjatahrat ennen pesua 
sappisaippualla, nestemäisellä pyykinpesuaineella tai 
tahranpoistoaineella.

• Voit kokeilla tahraan myös sitruunamehua.

• Pese lopuksi valkaisuainepitoisella pesuaineella hoito-
ohjeen mukaan.

• Marttojen sivuilla lisää tahranpoistovinkkejä: 
www.martat.fi/tahranpoisto

http://www.martat.fi/tahranpoisto


MITEN PEHMOLELUT 
PESTÄÄN?
• Tuuleta ja imuroi tekstiilisuuttimella.

• Noudata aina tuotteen hoito-ohjetta.

• Suosi vesipesun kestäviä leluja.

• Jos pehmolelun voi pestä koneessa, voit laittaa sen 
pesupussissa pesukoneeseen.

• Vinkki! Raikasta pehmolelut ripottelemalla 
ruokasoodaa lelujen päälle. Imuroi noin 15 minuutin 
kuluttua.



MARTAT VINKKAA
• Lue lisää nettisivuiltamme:

• www.martat.fi/kodinhoito
• www.martat.fi/lapsiperheet

• Twitter:
• @lapsiperhearki
• @Marttaliitto

• Facebook: Martat vinkkaa

• Youtube: MartatTV

• Instagram: marttailu

http://www.martat.fi/kodinhoito
http://www.martat.fi/lapsiperheet
https://twitter.com/lapsiperhearki
https://twitter.com/Marttaliitto
https://www.facebook.com/martatvinkkaa/
https://www.youtube.com/MartatTV
https://www.instagram.com/marttailu/

