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HUOLELLISELLA KÄSIENPESULLA TAUTIEN TARTTUMISTA VASTAAN 

 

Koulujen ja päiväkotien alkaessa infektiot ja tartuntataudit näkyvät useimpien 

lapsiperheiden arjessa. Vanhemmat ja lasten kanssa työskentelevät 

ammattilaiset liputtavat hyvän käsihygienian puolesta. Käsien pesulla ja 

käsihygieniasta huolehtimalla voidaan tehokkaasti ehkäistä tautien leviämistä. 

Tätä tarkoitusta varten Tork on tuonut Ellan käsienpesuseikkailun 

suomalaisiin päiväkoteihin. 

Päiväkotilapset sairastavat keskimäärin 6-9 tartuntaa vuodessa. Poissaolot 

vaikeuttavat niin lapsiperheiden arkea kuin päiväkotien päivittäisen arjen 

suunnittelua. Käsihygieeniasta huolehtimalla voidaan vaikuttaa poissaoloihin ja 

ehkäistä tartuntojen leviämistä. 

86 % vanhemmista on sitä mieltä, että lasten on tärkeä oppia hyvää käsihygieniaa 

päiväkodissa*. Tork Ella käsienpesuseikkailu opettaa päiväkoti-ikäisille lapsille 

hyödyllisiä tapoja ja käytäntöjä käsihygieniasta huolehtimiseen. 

Käsienpesuseikkailun tavoitteena on antaa päiväkodeille tietoa käsihygieniasta ja 

auttaa aikuisia opettamaan lapsille käsienpesurutiineja hauskalla tavalla.  

Pelit ja leikit apuna oppimisessa  

Lapsille helpoin tapa oppia asioita on leikin ja pelien kautta. Ellan käsienpesukoulun 

avulla aivan pienemmätkin lapset oppivat käsienpesurutiinit. Tork tekee yhteistyötä 

Vekara-päiväkotien kanssa, jossa lapset ovat harjoitelleet käsienpesua Ellan avulla. 

Yhdessä opetellut rutiinit sujuvat jo aivan pienimmiltä päiväkotilaisilta.  
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Tork toteutti yhdessä Vekara-päiväkotien kanssa haastattelun käsihygieniaan liittyen 

pääkaupunki-seudun Vekara-päiväkodeissa. Haastatteluun osallistuneista 

esikoululaisista suurin osa tiesi, että kädet pitäisi pestä, jotta pysyisi terveenä ja 

bakteerit eivät leviäisi.  

Esikoululaisten kertomia syitä käsien pesuun:  

- Ettei pöpöt tartu ja tule kipeäksi.  

- Bakteerit ei leviä.  

Milloin kädet pitäisi pestä?  

- Kun menee päiväkotiin tai ne on likaiset 

- Ulkoilun ja jalkapallon jälkeen 

- Silloin, kun menee syömään tai tulee ulkoa sisälle 

Entä mitä pitäisi erityisesti muistaa käsiä pestäessä?  

- Laittaa paljon saippuaa  

- Hieroa käsiä huolellisesti yhteen, että vaahtoa tulee paljon 

- Huuhdella ja pyyhkiä vaahto pois käsistä  

- Pestä niin kauan, että ennättää laskea ainakin 18:ta 

Erityisen hyvin lapset muistavat, että käsien pesun yhteydessä tulisi lisätä saippuaa 

ja hieroa käsiä yhteen niin kauan, että ne vaahtoavat. Aikuiset huomioivat, että lapsia 

saakin muistutella käsien huuhtelusta ja kuivaamisesta saippuoinnin jälkeen.  

Torkilta muistutetaan, että myös aikuiset saattavat helposti unohtaa käsien 

kuivauksen käsienpesun yhteydessä ja vain ravistelevat ylimääräisen veden pois 

käsistä.  

”Saippuan käyttäminen ja huuhteleminen vedellä on myös tehokas tapa vähentää 

iholla olevien virusten ja bakteerien määrää. Käsien kuivaus paperiin poistaa loput 

bakteerit ja viimeistelee hyvän pesutuloksen”, kertoo Nina Rantanen, Tork. 

Tutustua ja tilaa Ella käsienpesuseikkailun materiaalit Tork verkkosivuilla osoitteessa 

http://www.tork.fi/tietoa/mitauutta/lapset 

*SCA:n verkkokyselu, johon osallistui 3 121 vanhempaa Euroopassa, elo-syyskuu 2013 

 
Lisätietoja:  

Nina Rantanen  
Product Manager Finland 
Essity Professional Hygiene 
OY SCA HYGIENE PRODUCTS AB 
Phone +358 9 50688402 
Mobile +358 50 3300489 
nina.rantanen@essity.com 
 
 
 
Tork: 
Tork-tuotemerkki tarjoaa asiakkailleen ammattimaisia hygieniatuotteita ja -palveluja. Asiakkaita 
ovat muun muassa ravintolat, terveydenhoitolaitosten tilat, toimistot, koulut ja teollisuusyritykset. 
Tuoteperheeseen kuuluu muun muassa annostelijoita, käsipyyhkeitä, WC-papereita, saippuoita, 
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lautasliinoja sekä paperipyyhkeitä teollisuus- ja keittiökäyttöön. Hygienian, toiminnallisen 
suunnittelun ja kestävyyden asiantuntemus on nostanut Tork-tuotteet markkinajohtajan asemaan. 
Tork on Essityn maailmanlaajuinen tuotemerkki ja asiakkaidensa sitoutunut yhteistyökumppani yli 
80 maassa. Ajankohtaisia uutisia ja innovaatioita löytyy osoitteesta www.tork.fi 

Essity: 
Essity on johtava maailmanlaajuinen hygienia- ja terveysyhtiö, joka kehittää, tuottaa ja myy 
henkilökohtaisia tuotteita eri kategerioissa (lastenhoito, naistentuotteet, inkontinenssi, 
lääkkeelliset ratkaisut), kuluttajien paperinenäliinoja ja paperipyyhkeitä, sekä ammattimaisesti 
tehtyjä hygieniatuotteita ja -ratkaisuja. Olemme omistautuneet, visiomme mukaisesti, 
hyvinvoinnin edistämiselle johtavilla hygienia- ja terveysratkaisuilla. Useat brändimme, kuten 
TENA ja Tork, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda ja Zewa ovat 
myynnissä noin 150 maassa. Essityllä on noin 48 000 työntekijää ja nettomyynti vuonna 2016 ylsi 
noin 10,7 miljardiin euroon. Liiketoiminta perustuu vastuulliselle liiketoimintamallille keskittyen 
arvon luomiseen ihmisille ja luonnolle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa, ja on 
listattuna Tukholman Nasdaq-pörssissä. Essity oli aiemmin osa SCA-yhtymää. Lisää tietoa 
osoitteessa www.essity.com. 

http://www.tork.fi/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.essity.com_&d=DwMFAw&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=z_Eov0zVN5B9TOoNPhhLNhABBTFuXm0tl0xFh24BDmf7b4A2YsfwZc4CqjsDURlw&m=cjmWJAIz5em0xinePfPNF0nNeaAgmuwdj4Z-5cyFMO4&s=m842yfJAYbcM6Nh6Q8MNc2Y2Q0X1ojhqLCAwBXZbM2w&e=

