
 

 
SCA on maailmanlaajuisesti johtava hygieniatuotteita valmistava metsäyhtiö. Yhtiö kehittää ja valmistaa 
kestävällä tavalla henkilökohtaisia hygieniatuotteita, pehmopapereita ja metsäteollisuuden tuotteita. Yhtiö myy 
tuotteita noin 100 maassa vahvojen tuotemerkkien alla. Yhtiön tuotemerkkejä ovat maailman johtavat TENA ja 
Tork sekä alueelliset, kuten Libresse, Libero ja Lotus. Euroopan suurimpana yksityisenä metsänomistajana 
SCA on sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen metsänhoitoon. Konsernilla on noin 44 000 työntekijää. 
Liikevaihto oli vuonna 2014 104 miljardia ruotsin kruunua eli 11,4 miljardia euroa. SCA on perustettu vuonna 
1929 ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Yhtiö on listattu NASDAQ OMX Tukholmassa. Lisätietoja 
osoitteesta www.sca.com 
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TENA Menin uusi kampanja rikkoo tabuja huumorin avulla 
 

Joka neljäs mies kärsii virtsankarkailusta jossakin vaiheessa elämäänsä.
1
 Uusien 

tutkimusten mukaan pientä tiputtelua ja virtsankarkailua esiintyy myös nuoremmilla 

miehillä. TENA Menin uuden digitaalisen Keep Control -kampanjan fiktiivinen ja 

humoristinen hahmo Stirling Gravitas rohkaisee miehiä elämänhallintaan. 

 

Huolimatta siitä, että puolet yli 55-vuotiaista miehistä kärsii virtsankarkailusta, miesten on yhä 

vaikea puhua aiheesta. SCA:n Pohjoismaissa teettämä tutkimus osoittaa, että miesten 

virtsankarkailu on yhä tabu ja siitä on saatavilla liian vähän tietoa. Harva mies tietää, että on 

olemassa erityisesti miehille suunniteltuja inkontinenssisuojia. Yli 80 prosenttia virtsankarkailusta 

kärsivistä miehistä ei käytä minkäänlaista suojaa. 
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TENA Menin tänään lanseerattavan uuden Keep Control -kampanjan tarkoituksena on poistaa 

häpeän tunnetta ja näyttää miehille, ettei heidän tarvitse menettää elämänhallintaansa 

virtsankarkailun vuoksi. Kampanjan kasvona esiintyvä fiktiivinen hahmo Stirling rohkaisee miehiä 

ottamaan asian haltuun, silloin kun sen aika on. Stirling näyttää humoristisella videolla, kuinka hän 

pitää elämässään asiat hallussa.  

  

“Uudella kampanjallamme haluamme rohkaista miehiä säilyttämään elämänhallinnan tunteen 

virtsankarkailusta huolimatta. Huumorin käyttäminen on uusi lähestymistapa brändillemme. 

Uskomme, että se auttaa miehiä suhtautumaan asiaan ja poistaa häpeän tunnetta. TENA Men 

pyrkii jatkuvasti siihen, että miehet voisivat tuntea itsensä normaaleiksi virtsankarkailusta 

huolimatta. Kaikki TENA Men tuotteet on suunniteltu miehen anatomian mukaan ja ne auttavat 

miehiä tuntemaan olonsa varmaksi ja antavat mahdollisuuden jatkaa aktiivista elämää”, kertoo 

SCA:n Brand Manager Annika Stendahl-Viitala. 

 

Keep Control -video on katsottavissa osoitteessa YouTube ja www.tenamen.fi.  

 

Lisätiedot ja kuvapyynnöt: 

Annika Stendahl-Viitala, Brand Manager, puh. 09-506 88 333, annika.stendahl-viitala@sca.com 
 

1 SCA Study 2013, UK, US, DE, IT, MEX, RU, self-reported methodology, data on file, not published 

2 SCA:n teettämään kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 2000 miestä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Suomessa 

haastateltiin 503 yli 55-vuotiasta suomalaista miestä 22.1. ja 1.2.2015 välisenä aikana.  

https://www.youtube.com/watch?v=3NKvN7U5RXQ&t=34
http://www.tenamen.fi/
mailto:annika.stendahl-viitala@sca.com

