
Kas koristada käte või peaga? 

Väike-Maarja valla vabaühenduste esindajad omandasid 3.novembril Triigi külaseltsi ruumides 

uusi oskusi koristusvaldkonnas. Tänapäevastest meetodite, vahendite ja võimalustega tegi 

osalejad tuttavaks OÜ Puhastusekspert juhataja Helge Alt. Suur osa kohalolnutest on oma 

esimesed koristuskogemused saanud nõukaajal, mil võimutsesid hari, ämber ja vanadest 

dressipükstest pesulapp. Moppidest, mikrokiust, kummist põrandapühkijatest ja teistest 

tänapäevastest tarvikutest ei teatud midagi. Ometi on midagi, mida tollest ajast ka praegu 

õppida. Teadlaste abiga on jõutud arusaamisele, et kõikvõimalikke kemikaale kasutatakse 

praegu kordades rohkem, kui tegelikult vaja. Pealegi telereklaamide survel sageli ka valesti, 

nii et neist mingit kasu pole. Koolituse põhirõhk oligi keemiavabal koristusel, kuid 

meenutasime ka põhitõdesid aluste ja hapete toime kohta. Tähtsaim oli aga kindlasti 

mõttemalli muutus: puhtus saab tekkida ainult siis kui mustus vahetab kohta, seega peab 

koristamise käigus lapp vm koristusvahend mustaks saama. Tõhus koristamine annab tohutu 

aja kokkuhoiu. 

Päeva kokkuvõtteks tõid õppurid välja: 

• Me ei korista ju kätega vaid peaga. 

• Enne diagnoosi, siis ravi, ehk kõigepealt tee kindlaks mustuse liik ja alles siis asu seda 

hävitama. 

• Helge põrandapesu on inspireeriv nii tõhususe kui tantsulisuse poolest ja tuleb kindlasti 

järele proovida. 

• Kindlasti katsetan nõude pesemist švammi asemel harjaga, et kasutada kuumemat vett 

ja vähem pesuvahendit. 

• Vähendan igasuguste pihustatavate ainete kasutamist, sest võrdlus, et üks 

koristuskord pihustades võrdub 20 sigareti suitsetamisega, oli väga hirmutav. 

• Koputamismeetodil plekieemaldus tekstiilidelt, mis nägi välja nagu hookus-pookus, 

tuleb kindlasti kasutusele võtta. 

• Erineva niiskusastmega põrandalappide töövõime võrdlus oli muljetavaldav ja õpetlik.  



 

Ja palju muud. Imestamist jätkus igasse hetke: see on nii lihtne ja loogiline, miks me siis seni 

kõike teisiti oleme teinud. Käidi välja mõte, et selline koristamise baaskoolitus on vajalik nii 

tüdrukutele kui poistele ja peaks kindlasti olema põhikooli kodundustundide osaks. Iseendale 

soovisid osalejad peagi jätkukoolitust.  

Koristuskoolituse korraldamist toetas Väike-Maarja vald. 

Kotli Maja kutsub: 

• Anu Kotli, Anu Raua ja Kotomi Hayashi käsitööraamatu „Musterloomad“ esitlus 

Maarjakellukese advendikohvikus 2.detsembril kell 15 Väike-Maarja seltsimajas.  

Aasta tagasi näituse „Võta näpust!“ lõpetamisel lubasime, et Jaapanis ilmunud raamat 

Eesti kindakirjamustrilistest käpikloomadest saab tõlgitud eesti keelde ja jõuab varsti 

ka kohalike käsitööhuvilisteni. Nüüd on see aeg käes. Esitlusel saab endale soetada nii 

trükisooja raamatu kui sobivat käsitöölõnga. Kohal on autor Anu Kotli ja Saara 

kirjastuse esindajad. 

 

• Disainikoolitused Maris Lindoja juhendamisel 12. ja 19.jaanuaril Väike-Maarja 

raamatukogus. 

 


