
Koko Suomi harjaa 2021 — Auta meitä auttamaan sinua hampaiden  
reikiintymisen pysäyttämisessä

Alliance for Cavity Free Future” eli ACFF eli Allianssi hampaiden  
reikiinty misen voittamiseksi on maailmanlaajuinen organisaatio, jonka  
tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään kroonista, ei tarttuvaa sairautta,  
kariesta, joka koskettaa lähes jokaista ihmistä maapallolla, myös Suomessa.  
Karies tausta tekijöineen on yhteydessä yleissairauksien esiintyvyyteen 

(diabetes, kardiovaskulaarisairaudet) sekä ylipainoon. Karies hoitamatto mana aiheuttaa kipua ja 
jopa terveyttä uhkaavia hammastulehduksia heikentäen suuntervey teen liittyvää elämänlaatua. 
Karieksen paikkaushoito on kallista sekä yksilölle että yhteis kunnalle. Suomalaisten hammaslää
käreiden työajasta kuluu tällä hetkellä noin 40 % karieksen aiheuttamien vaurioiden korjaavaan 
eli paikkaushoitoon. Kariesta voidaan kuitenkin hallita, mikä tarkoittaa onnistuessaan sitä, ettei 
uusia paikkausta vaativia vaurioita eli reikiä synny eivätkä alkavat vauriot etene. ACFF:n tavoite 
on, että vuonna 2026 ja sen jälkeen syntyneille lapsille ei enää kehittyisi reikiä hampaisiin.

Tärkein keino karieksen hallinnassa on hampaiden harjaaminen kahdesti vuorokaudessa  
kahden minuutin ajan käyttäen fluoritahnaa (2x2+fluori). Hampaiden harjaaminen on yksin
kertainen, tehokas ja edullinen tapa karieksen hallintaan kaiken ikäisillä. Ikääntyvien osuuden 
kasvaminen väestössä ja heidän joukossaan hampaallisten osuuden ja keskimääräisen hampai
den lukumäärän kasvaminen ovat haaste jo nyt ja tilanne muuttuu nykyistäkin haasteellisem
maksi tulevina vuosina. Ikääntyminen sairauksineen on riski erityisesti hampaiden reikiintymisel
le ja sen seurauksena purentakyvyn heikkenemiselle, syömisen ja puhumisen vaikeutumiselle ja 
myös yleisterveydelle. Tämän takia suunterveyden edistäminen ja reikiintymisen pysäyttäminen 
ovat välttämättömiä. Ikääntymisen lisäksi henkilö voi sairauden tai toiminnallisten vaikeuksien 
takia tarvita apua päivittäisissä toimissaan. Suun terveyden ylläpitäminen pitää olla osa tätä 
toimintaa.

ACFF:n teemapäivä 14.10.2021 (World Cavity Free Future Day - Terveet hampaat reikiä nolla) 
Kansainvälinen, hammaslääketieteen erikoisalan kariologian huippuasiantuntijoista koostuva, 
ACFF allianssi haluaa tuoda esiin Covid19:n pandemian aiheuttamia vaikutuksia suuntervey
teen. Pandemian aikana hoitoon pääsy suunterveyden vastaanotoille vaikeutui ja potilaat ovat 
myös voineet tietoisesti välttää vastaanottokäyntejä altistumisriskin vähentämiseksi. Nyt on 
alettu purkaa jonoja ja on tärkeää kannustaa ja tukea kaikkia huolehtimaan päivittäisestä suun
terveydestään erityisesti niitä, joilla on kohonnut riski hampaiden reikiintymiselle. ACFF:n kam
panjan sanoma on suunnattu erityisesti  suun terveyden ammattilaisille ja haastaa meitä kaikkia 
mukaan erittäin osuvasti  ”help us to help you keep cavity-free” – eli auta meitä auttamaan 
sinua reikiintymisen pysäyttämisessä https://www.acffglobal.org/acff-projects/wcffday/. 

Koko

http://www.acffglobal.org/acff-projects/wcffday/


Teema jatkaa vuodelta 2020 tuttua SOMEkampanjan teemaa: Koko Suomi harjaa, joka haastoi 
suomalaiset vauvasta vaariin harjaamaan hampaansa päivittäin aamuin illoin kahden minuutin 
ajan (2x2) fluoritahnalla. Kampanjan pääsivu löytyy Facebookista https://www.facebook.com/
kokosuomiharjaa. Kampanjasivut löytyvät myös Instagramista. Tik Tok:ssa pääset seuraamaan 
julkaisuja #kokosuomiharjaa kautta. Somekampanja toteutuu viikkojen 3941 aikana.

ACFF:n Pohjoismaisen jaoston 14.10.2021 päivän painopisteeksi on nostettu suunterveydestä 
huolehtiminen henkilöillä, jotka eivät itse kykene huolehtimaan päivittäisestä suuhygieniastaan, 
esimerkkinä ikääntyneet ja kaikki päivittäisen avun tarpeessa olevat. Kampanjan tarkoi tuksena  
on nostaa esiin ajatus, että suuhygienia on osa päivittäistä hygieniaa ja välttämätöntä  
suun terveyden ylläpitämiselle. Omaiset ja hoitohenkilökunta tarvitsevat tukea ja ohjausta  
suu hygienian toteuttamiseen. Teemasta julkaistaan kolumni yhteispohjoismaisella teemalla.

Kampanjaa tukevat jälleen tänä vuonna suomalaiset suunterveyden johtavat toimijat: Hammas
lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL 
ry, Suomen Suuhygienistiliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Farmasialiitto. Heidän 
kauttaan tietoa saatiin ja toivottavasti tänäkin vuonna saadaan suunterveyden parissa toimi ville. 
Yhteistyökumppanit näkyvät kampanjan markkinoinnissa ja osallistuvat Koko Suomi Harjaa  
kampanjaan näkyvästi myös omien sivustojen välityksellä. Farmasialiitto tukee kampanjan  
näkyvyyttä apteekeissa. Sosiaalisen median kautta toteutettavaan kampanjaan ovat edellisen 
vuoden tapaan tervetulleita osallistumaan sekä ammattilaiset, yhteisöt, yritykset, liitot, seurat  
että  kaikki yksityishenkilöt.

Kampanjan tavoitteena on muuttaa ihmisten harjaustottumuksia, jokainen osallistuja tukee 
omalta osaltaan tämän tavoitteen toteutumista! Yhteinen toiveemme on positiivinen vaikutus  
kaikenikäisten suomalaisten suunterveyteen. 

Tule mukaan ja mieti, kenet haastat mukaan!

Suomen ACFF:n asiantuntijatyöryhmä:

Vuokko Anttonen Professori emerita, EHL, Oulun yliopisto,  
pj, Suomen edustaja Pohjoismaiden ACFF:ssä
Mirkka Järvinen FT, TtM, SHG
Kaija Komulainen HLT, ItäSuomen yliopisto
Päivi Väisänen Professional Liaison Manager
Kampanjan markkinointia ja toteutusta tukemassa Colgate Professional

 

Lataa materiaalit käyttöösi näiden linkkien kautta:

Sosiaalisen median työkalupakki ja infograafit: https://assets.mediafly.com/l/3sGFtM73ekw8

Tulostettavat materiaalit:  https://assets.mediafly.com/l/TnyJ3tg98wkS
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