
2022 on Koko Suomi Harjaa -kampanjan kolmas julkaisuvuosi. Olemme saaaneet kampanjasta
runsaasti palautetta ja se on koettu merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi suun terveydenhuollon
ammattilaisten parissa ympäri Suomea. Jotta kaikki suomalaiset tiedostaisivat, kuinka tärkeää on
päivittäinen hampaiden harjaus fluoritahnalla 2x2 minuuttia, järjestetään lokakuussa 2022 viikolla 41
jälleen Koko Suomi harjaa -kampanja teemalla ”Suunterveys on hyvinvointia”. Kampanjan
tavoitteena on muistuttaa suomalaisia suunterveyden vaikutuksesta niin fyysiseen, psyykkiseen kuin
sosiaaliseen hyvinvointiin. Kampanja toteutetaan Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa. Lisäksi
kampanjaan sisältyy kaikille avoin webinaari. Kampanjaa tukemaan tuotetaan myös tietoa aiheesta
lehdistölle ja julkaistaan kampanjavideo sekä yleishyödyllinen tietoisku. 

SOME:ssa kampanjaa tuetaan viikon 41 ajan tarjoamalla tietoa ja käytännön neuvoja. FB-sivusto on
kampanjan virallinen sivusto ja löytyy osoitteesta  https://www.facebook.com/kokosuomiharjaa/ 

Valtakunnallinen Koko Suomi harjaa 2022 -kampanja
”Suunterveys on hyvinvointia”

YLE on hyväksynyt yleishyödylliseksi tietoiskuksi Koko Suomi harjaa -tietoiskuvideon. Se esitetään
YLEN kanavilla viikolla 41. 

Kampanjan rakentamisen tueksi kampanjasivun muodossa tarjotaan tuttuun tapaan vapaasti
ladattavia ja käytettäviä sosiaalisen median sisältöjä tukevia infograafeja sekä tulostettavia julisteita.
Materiaalit löytyvät osoitteessa https://www.colgateprofessional.fi/kokosuomiharjaa

Osana kampanjaa tuotettiin webinaari aiheesta ”Suuhygienia ja yleisterveys” suoratoistona 30.8.
Webinaarin ja podcast tallenteet löytyvät https://qadental.com/kokosuomiharjaapodcast ja
webinaari tallenne  https://www.colgateprofessional.fi/kokosuomiharjaa  (sivun lopussa). 

Alliance for Cavity Free Future (ACFF) on kansainvälinen liittouma, jonka tavoitteena on vähentää
hampaiden reikiintymistä kaikkialla maailmassa. 14.10 on maailmanlaajuinen hampaiden
reikiintymisen ehkäisyn päivä, jolloin nostetaan yleisön tietoisuuteen asiaa kunkin maan tilanteeseen
sopivalla tavalla, Suomessa järjestämällä Koko Suomi harjaa -kampanja. Kampanjan kansainvälinen
sivusto löytyy osoitteesta: https://www.acffglobal.org/wcffday-2/ 

Tiedote lokakuu 2022
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Rohkaisemme kaikkia tekemään julkaisuja ja käyttämään julkaisussa #kokosuomiharjaa -merkintää ja
nostamaan kampanjan esille myös vastaanotoilla ja tapahtumissa. Facebookissa ja Instagramissa voit
myös nostaa julkaisusi esille @kokosuomiharjaa -merkinnällä saadaksesi julkaisusi näkyviin virallisten
sivujen feediin. Jotta kampanja saavuttaisi monia uusia ahkeria harjaajia, juuri sinun osallistumisesi 
 kampanjaan on ensisijaisen tärkeää. Otetaan tavoitteeksi saada kaikki Suomen 5,5 miljoonaa
asukasta osallistumaan kampanjaan ja harjaamaan hampaansa fluoritahnalla 2x2. Suunterveys ja
suun omahoito korostuvat erityisesti nyt sosiaali- ja terveydenhuollon ollessa murroksessa. 

Aiempina vuosina ovat kampanjaa tukeneet Apollonia, Suomen Hammaslääkäriliitto,
Suunterveydenhoidon ammattiliitto, Suomen suuhygienistiliitto, Suomen Farmasialiitto ja THL. Tänä
vuonna kyseiset organisaatiot ovat kampanjan yhteistyökumppaneina tarjonneet asiantuntemustaan
kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen. STM, Suomen terveydenhoitajaliitto sekä Denstal tukevat
myös kampanjaa. Kaikki yhteistyökumppanit ja kampanjan tukijat jakavat tietoa kampanjasta
kanaviensa kautta sekä tuottavat materiaalia kampanjan sivustoille. Colgate Professional Suomi ja
QAdental tukevat kampanjan käytännön toteutusta. Mukana suunnittelussa ja kampanjan
toteutuksessa ovat Professional Liaison Manager, Finland Päivi Väisänen sekä QAdentalin
palvelujohtaja, hammaslääkäri Mikko Nyman. 

Kampanjan tukijat:


