
Selle “valmista ise“ toote eesmärk on populariseerida 
kätepesu ja õpetada lastele Miks nad peaksid oma 
käsi pesema. Kuna me tegelesime agulikoolidega 
vaestes regioonides, siis pidi loodav lahendus olema 
võimalikult odav, kuid siiski lõbus ja vett säästev. 

Valisime sihtgrupiks lapsed, kuna nende avatud 
suhtumine ümbritsevasse võimaldab neile uute 
ideedega läheneda. Seega lootsime, et lastele antud 
ideed ja õpetus levib kohalikus ühiskonnas paremini.

Meie lahenduse keskseks detailiks sai tavaline 
veepudel. Seda sellepärast, et kasutatud veepudelid 
on kergesti kättesaadavad kõikidele ja pudelid 
on standardsed. Tänu sellele on võimalik luua 
juhendmaterjale ja valmistooteid, mis kindlalt ja 
lihtsalt sobituvad.  
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Pudeli korgist saab lihtsa vaevaga muuta ise sulguva 
veeluku – mis Eesti kontekstis on võrdlemisi levinud 
trikk – tilaga veekraan. Bhubaneswari kohalike jaoks 
aga oli see uus ja huvitav, isegi väga mänguline. 

Lõpplahendus on hügieeniline, sest kraani 
kasutamisel on kontaktpind väike ning kasutamise 
käigus jääb puhtaks. Lisaks on lahendus väga vett 
säästev. Ühe liitri veega saab vähemalt 5 – 8 inimest 
käed pestud. Veesääst on oluline, kuna vett raisatakse 
vett rohkem, kui seda ette nähtud.

Lastele muidugi meeldis!

Toode “Handwash With A Smile” on jätkuvalt 
arendamisel.

Programm viidi läbi Indias, Bhubaneswari linna 
agulites. Programmi eesmärk oli kohalikega ja 
programmiks kohale sõitnud erinevate erialade 
inimestega harjutada sotsiaalse disaini rakendamist 
päriselus 

Projekti organiseeris Eesti MTÜ Continuous Action. 
Programm põhines Taani disainibüroo INDEX välja 
töötatud haridusprogrammil Design To Improve 
Life. 
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