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Opinnäytetyömme on projektiluonteinen kehittämistyö. Kehittämistyön tarkoituksena oli suunnitella ja to-

teuttaa suunterveyden omahoidon ja sen edistämisen teemalla toiminnallinen tapahtuma 6–8-vuotiaille lap-

sille. Toimeksiantajana oli Keuruun Pohjoislahden ala-aste. Tavoitteena on edistää alakouluikäisten lasten 

suunterveyttä korostamalla omahoidon merkitystä ja terveellisiä elämäntapoja toiminnallisin menetelmin. 

Tapahtuman keskeisinä teemoina olivat karies, terveelliset välipalat ja suunterveyden edistäminen. 

Karieksen hallinnalla tarkoitetaan terveellisten elämäntapojen noudattamista, joilla pystytään ehkäisemään 

hampaiden reikiintymistä. Näitä ovat muun muassa hampaiden harjaus kahdesti päivässä, fluoria sisältävän 

hammastahnan käyttö, vesi janojuomana, vähäinen napostelu aterioiden välissä ja pienten lasten ennalta-

ehkäisy mutans streptokokki -bakteeritartunnalta. Terveellisten elämäntapojen ja oikeanlaiset suun omahoi-

don tottumukset, jotka opitaan jo varhaislapsuudessa, mahdollistavat terveet hampaat ja suun, sekä niiden 

elinikäisen toimivuuden. Vanhempien tehtävänä on antaa lapselle hyvät lähtökohdat suun omahoidolle ja 

terveydelle. Lapsen oppiessa jo varhain huolelliset suun omahoidon tottumukset ja rutiinit, on niitä helpompi 

noudattaa läpi elämän. Suun terveydenhuollolla on myös tärkeä osa karieksen ehkäisyssä omahoidon li-

säksi. Tarkoituksena on havaita karies varhain ja luokitella sen aktiivisuus, sekä kehittyminen. Karieksen 

eteneminen pyritään myös pysäyttämään muun muassa paikkaushoidolla ja yksilöllisillä karieksen muodos-

tumisen ennaltaehkäisykeinoilla, jotka ohjeistavat suuhygienisti, hammashoitaja tai hammaslääkäri. Näihin 

liittyvät olennaisesti mahdolliset elintapojen muutokset, oikea harjaustekniikka, riittävä syljen eritys ja fluo-

rin käyttö. 

Opinnäytetyössä kuvasimme toiminnallisen tapahtuman suunnittelua ja toteutusta, sekä raportoimme, 

kuinka onnistuimme tapahtuman järjestämisessä. Nimesimme tapahtuman “Puhtaita hymyjä Pohjoislahden 

ala-asteella - Suun terveyden toiminnallinen tapahtuma 6–8-vuotiaille”. Ideoimme tapahtumaan erilaisia 

tehtävärasteja, joissa lähtökohtana oli saada lapsi oppimaan toiminnallisin menetelmin. Tehtävärastien 

teema liittyi suun omahoidon tottumusten edistämiseen, ja ne olivat Hyvät vs. Huonot välipalat, Plakkivär-

jäys ja Karieskeilaus. Tapahtuma pidettiin syyskuussa 2020 Pohjoislahden ala-asteella ja siihen osallistui 15 

oppilasta. Tapahtuman arviointi toteutettiin kirjallisella kyselyllä, jonka oppilaat täyttivät heti tehtävärastien 
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ehdon “En osaa sanoa”. Oppilaat kertoivat olevansa tyytyväisiä tapahtumaan, joka vahvisti meille tapahtu-

man onnistumisen. Johtopäätöksenä olivat, että Tapahtumaan kuului keskustelun ja pohtimisen lisäksi myös 

paljon itse tekemistä ja toimintaa, joka vaikutti lasten kiinnostukseen myönteisesti. Myös suun terveyttä kä-

sittelevät tapahtumat vaikuttavat myönteisesti asenteeseen hyvää suun terveyden omahoitoa kohtaan. Li-

säksi lasten oli helppo ottaa vastaan tietoa toiminnallisin menetelmin. 
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This thesis is a project-based development study. The purpose of the thesis was to implement and plan a 

functional event for children aged 6–8 years at Pohjoislahti Primary school in Keuruu, with the theme of oral 

health self-care and its promotion. For the event the name Pohjoislahti was translated as “The North Gulf”. 
The aim of the thesis was to promote oral health for children of primary school age by emphasizing the im-

portance of self-care and healthy lifestyles using functional methods. The main themes of the event were 

caries, healthy snacks and the promotion of oral health. 
 

Caries management refers to respect for healthy lifestyles that can prevent tooth decay. These include 
brushing your teeth twice a day using fluoride-containing toothpaste, water as a thirst drink, minimal snack-

ing between meals, and preventing young children from mutans streptococci infection. Healthy lifestyles and 

the right habits of oral self-care, which are learned in early childhood, enable healthy teeth and mouth, as 
well as their lifelong functionality. The parents' task is to give the child a good starting point for oral self-

care and health. When a child learns early on, careful oral self-care habits and routines are easier to follow 
throughout life. Oral health care also plays an important role in the prevention of caries in addition to self-

care. The aim is to detect caries early and classify its activity, as well as development. The aim is also to halt 
the progression of the caries by, among other things, patching treatment and individual methods of prevent-

ing the formation of caries, instructed by the dental hygienist, dental nurse or dentist. These are essentially 

associated with possible lifestyle changes, the right brushing technique, adequate salivation and fluorine use.  
 

In this thesis, the planning and implementation of the functional event is described, and the thesis also in-
cludes a report on how well the authors succeeded on organizing the event. The event was named "Fresh 

Smiles at The University of The North Gulf". Various tasks and assignments were planned for the event, with 

the starting point that children would learn by functional methods. The theme of the tasks was related to 
promoting the habits of oral self-care, and they were Good vs. Bad Snacks, Plaque Dyeing and Caries Bowl-

ing. The event was held in September 2020 at Pohjoislahti Primary School and involved 15 pupils. The medi-
ately after the assignments. Based on the questionnaires, 86% of the children liked the tasks. 12 pupils 

(80%) were of the opinion that the event was good and felt that they had learned something new. The rest 
of the pupils (20%) had chosen the alternative "I don't know." The pupils said they were pleased with the 

event, which confirmed the thesis authors of the success of the event. The conclusion was that the event 

included not only discussion and reflecting, but also a lot of self-activities and activities that had a positive 
impact on children's interest. Oral health events also have a positive impact on the attitude towards good 

oral health self-care. In addition, it was easy for children to receive information using functional methods. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme on projektiluonteinen kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli toteuttaa ja 

suunnitella suun terveyden omahoidon ja sen edistämisen teemoilla toiminnallinen tapahtuma 

6–8-vuotiaille lapsille. Tavoitteena on edistää alakouluikäisten lasten suunterveyttä korosta-

malla omahoidon merkitystä ja terveellisiä elämäntapoja toiminnallisin menetelmin. Tässä ra-

portissa käymme vaiheittain läpi suunnittelemamme ja toteuttamamme toiminnallisen tapahtu-

man. Lisäksi kerromme lukijalle myös 6–8-vuotiaiden suunterveyteen vaikuttavista tekijöistä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskysely (Hampaiden harjaus harvemmin kuin 

kahdesti päivässä 2017–2019.) osoittaa, että yhä 34,7% keskisuomalaisista 4. ja 5. luokan op-

pilaista harjaa hampaat harvemmin kuin kahdesti päivässä. Koululaisten informointi suun oma-

hoidon tarpeellisuudesta kotona ei ehkä ole tavoittanut kaikkia perheitä, etenkin maaseudulla. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sosioekonomiset erot vaikuttavat yhä suun ter-

veyteen Suomessa. Suun terveydenhuollossa hoidon saannissa on eniten sosiaaliryhmien välisiä 

eroavaisuuksia. Hoidon tarve on suurempi alemmissa sosiaaliekonomisissa ryhmissä, mutta hei-

dän on vaikeampaa hakeutua hoitoon heikomman koulutuksen, sekä taloudellisten ja sijaintion-

gelmien vuoksi. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2019). 

Olemme kiinnostuneita lasten suun terveydestä, erityisesti omahoidon kannalta. Lapsena saa-

dut opit ja omaksutut tavat kantavat läpi elämän, joten suun omahoidon ohjeiden kertaaminen 

on aina tarpeellista. Työ antaa kokemuksia tapahtuman suunnitteluun, lasten kanssa toimimi-

seen, sekä yhteistyöhön koulujen kanssa. Nämä taidot ovat tärkeitä tulevaisuuden suuhygie-

nian ammattilaisena. Suuhygienistin työtä tehdessämme olemme huomanneet alakouluikäisten 

lasten hampaiden harjaustekniikassa vielä paljon opittavaa. Valitsimme kyseessä olevan ai-

heen, jotta voisimme ohjata ja auttaa lapsia tulemaan paremmiksi hampaiden harjaajiksi. Opin-

näytetyössä suunniteltiin ja järjestettiin 6–8-vuotiaille oppilaille suun omahoidon tapahtuma. 

Valitsimme kyseisen aiheen, koska halusimme järjestää tapahtuman ja oppia sen kautta. Halu-

simme lisäksi ohjata ja auttaa lapsia kehittymään paremmiksi hampaiden harjaajiksi. Aiheen 

valintaan vaikutti myös, että se koskettaa meitä tulevaisuudessa suun terveydenhuollon am-

mattilaisina, sillä tarvitsemme tietoa ja taitoa ohjata koululaisia suun omahoidossa, järjestää 

aiheeseen liittyviä tilaisuuksia, ja tehdä yhteistyötä koulujen kanssa. 

Toimeksiantajaksi työhön valikoitui tutun paikkakunnan vuoksi Pohjoislahden ala-aste, joka on 

yksi Keuruun pienistä kyläkouluista. Aluksi suunnittelimme pitävämme tapahtuman 1.– tai 2.-

luokkalaisille, eli 7–8-vuotiaille, koska he ovat päässeet jo toteuttamaan itsenäisesti suun oma-

hoitoa, ja siksi aihetta käsittelevä tapahtuma voisi olla heille hyödyllinen. Valitsimme kuitenkin 

kohderyhmäksi lopulta 6–8-vuotiaat, sillä keskustelimme koulun johtajan kanssa sähköpostin 

välityksellä, hänen mielestään tapahtumaan olisi hyvä ottaa mukaan myös esikoululaiset, sillä 

yhdessä 1.– ja 2.-luokkalaisten kanssa heistä tuli sopiva määrä osallistujia. 
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2 6–8-VUOTIAIDEN SUUN OMAHOITO JA SUUN TERVEYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

2.1 6–8-vuotiaiden suun omahoito 

Maitohampaiksi kutsutaan ensimmäiseksi lapselle puhkeavia hampaita, joita on yhteensä 20. 

Pysyvät 32 hammasta puhkeavat maitohampaiden tilalle noin 5-vuotiaasta lähtien. 7–12 vuo-

den iässä lapsella on niin sanottu vaihduntahampaisto, jolloin suussa on yhtä aikaa sekä maito-

, että pysyviä hampaita. 6–8-vuotiailla maitohampaat ovat jo alkaneet vaihtumaan pysyviin 

hampaisiin. Pysyvä hammas resorboi eli sulattaa puhjetessaan maitohampaan juuren ja lopulta 

maitohammas irtoaa. Pysyvät hampaat puhkeavat tietyssä järjestyksessä, yleensä ensimmäi-

senä keskimmäiset alaetuhampaat ja samaan aikaan taaimmaisen maitoposkihampaan taakse 

pysyvä poskihammas. Seuraavaksi vaihtuvat yläleuan keskimmäiset hampaat. Noin 12-vuoti-

aalla pysyvä hampaisto on vaihtunut kokonaan, viisauden hampaat puhkeavat usein vasta 18 

vuoden jälkeen. (Honkala 2019.) 

Suomalaisten koululaisten hampaiden harjaustiheys on parantunut vuosien varrella. (Suun ter-

veydenhoidon ammattiliitto 2017). Harjaustottumuksissa on kuitenkin tutkimusten mukaan 

vielä parantamisen varaa, sillä noin puolella 12-vuotiaista on todettu vähintään yksi korjaavaa 

hoitoa vaativa kariesleesio. (Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus, 2020). Kahden vuoden vä-

lein toteutuvassa kouluterveyskyselyssä (Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä 

2017–2019.) ilmenee, että viime vuonna 2019 41,1% keuruulaisista 4. ja 5. luokan oppilaista 

harjaa hampaat harvemmin kuin kahdesti päivässä, kun taas koko Keski-Suomessa tuo pro-

sentti oli 34,7%. Mikäli kaikki Keski-Suomen 4. ja 5. luokan oppilaat harjaisivat hampaat aina 

kahdesti päivässä, tulos olisi 100%. Alla olevasta taulukosta voi kuitenkin havainnoida harjaus-

tottumusten parantuneen kahden vuoden aikana 2017–2019. 

 

TAULUKKO 1. Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä, % 4. ja 5. luokan oppi-

laista (Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä 2017–2019.) 

Alue 2017 2019 

Keuruu 35,8% 34,7% 

Keski-Suomi 47,5% 41,1% 

 

 

Karieksen hallinnalla tarkoitetaan terveellisten elämäntapojen noudattamista, joilla ehkäistään 

hampaiden reikiintymistä. Näitä ovat hampaiden harjaus kahdesti päivässä, fluoria sisältävän 
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hammastahnan käyttö, vesi janojuomana ja vähäinen napostelu aterioiden välissä. Mutans 

streptokokki -bakteeri aiheuttaa hammaskarieksen ja se tarttuu yleensä varhaislapsuudessa 

1,5–2,5-vuotiaana, mutta kenellä kolonisaatio on tapahtunut, karies alkaa ilmaantumaan vasta 

6–8-vuoden iässä. (Alaluusua 2019.) 

Karieksen hallintaan kuuluu myös purennan seuraaminen, etenkin poskihampaiden puhkeamis-

vaiheessa. Poskihampaiden karioiduttua pahasti kriittisessä vaiheessa, kun lapsen purenta on 

vasta kehittymässä, tulee lapselle miettiä mahdollista oikomishoidon tarvetta. (Karies (hallinta): 

Käypä hoito -suositus, 2020.) 

Suun sairauksista enemmistö on ehkäistävissä omalla toiminnalla, mikä poikkeaa useista muista 

sairauksista. Terveelliset elämäntavat ja oikeat suun omahoitotottumukset opitaan jo varhais-

lapsuudessa. Tämä mahdollistaa terveet hampaat ja suun, sekä niiden elinikäisen toimivuuden. 

Vanhempien tehtävänä on antaa lapselle hyvät lähtökohdat omahoidolle ja suun terveydelle. 

Lapsen omaksuessa jo varhain huolelliset suun omahoidon tottumukset ja rutiinit, on niitä myö-

hemminkin helppo jatkaa. (Keskinen 2015.) 

Kariesta tulisi ehkäistä omilla valinnoilla ja oikeilla välineillä päivittäin. Tähän liittyvät suuhygie-

niasta huolehtiminen, riittävä fluorin saanti, ateriarytmin säännöllisyys, sekä voimakkaasti fer-

mentoituvien hiilihydraattipitoisten ruokien, kuten esimerkiksi fruktoosin ja sakkaroosin välttä-

minen. Omahoidon lisäksi karieksen ehkäisyssä tärkeä osa on suun terveydenhuollolla. Sen tar-

koituksena on havaita karies varhain ja luokitella sen aktiivisuus, sekä kehittyminen. Myös ka-

rieksen eteneminen pyritään pysäyttämään muun muassa paikkaushoidolla ja suuhygienisti, 

hammaslääkäri tai hammashoitaja ohjeistaa parhaat yksilölliset keinot ennaltaehkäistä kariek-

sen muodostumista. Näihin liittyvät olennaisesti mahdolliset elintapojen muutokset, oikea har-

jaustekniikka, riittävä syljen eritys ja fluorin käyttö. (Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus, 

2020.) 

  

2.2 Hammasplakki ja karies 

Hampaan pinnalle kertyneistä bakteereista muodostuu hammasplakkia. Puhtaan hampaan pin-

nalle syntyy syljen proteiineista pellikkelikalvo, johon bakteerit alkavat kiinnittyä. Bakteerit li-

sääntyvät nopeasti ja järjestäytyvät kerrokseksi, biofilmiksi, jota kutsutaan myös hammaspla-

kiksi. Biofilmi aiheuttaa hampaiden ja kiinnityskudosten alueella tautitiloja, joita ovat gingiviitti 

eli ientulehdus, hammaskaries ja parodontiitti eli hampaiden kiinnityskudossairaus. Koska ham-

paiden pinnat eivät uusiudu, kuten limakalvojen epiteelit, tulee plakki poistaa mekaanisesti 

suun sairauksien ehkäisemiseksi. Hampaat tulee harjata kahdesti päivässä aamuin illoin fluori-

hammastahnalla vähintään kahden minuutin ajan. Fluori vahvistaa kiillettä ja suojaa happa-

muutta vastaan. Erityistä huolellisuutta tulee kiinnittää ienrajoihin, joiden puhdistusta helpottaa 

harjasten asettaminen 45-asteen kulmaan. (Könönen 2016.) 



        

8 (34) 

Demineralisaatio tarkoittaa hampaan pinnan pehmenemistä happojen liuottaessa pinnan mine-

raaleja. Remineralisaatio puolestaan on hampaan pinnan palautumista takaisin kovaksi, kun 

mineraalit alkavat taas saostua. Remineralisaatio vaatii demineralisaation faktoreiden poistu-

mista. (Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus, 2020.) 

Karies luokitellaan infektiosairaudeksi. Se syntyy plakin kertyessä hampaan pinnalle ja useiden 

happohyökkäysten aiheuttamana kiilteen mineraalit alkavat liueta. Alkava karies etenee ja sy-

venee olosuhteiden jatkuessa lopulta reiäksi hampaassa. Karies luo hampaan kovakudoksiin 

eritasoisia vaurioita, joiden esiintyminen ja suuruus vaihtelevat suun mikrobistosta, sekä tämän 

järjestäytyneisyydestä riippuen. Vaurioiden tasoon vaikuttavat myös ravinto, syljen laatu, ham-

maskudosten kestävyys, sekä vanhan plakin määrä hampaiden pinnoilla. Eräät bakteerit muo-

dostavat happoja sokerista ja muista hiilihydraattipitoisista ruoista muodostuneesta plakista. 

Näitä bakteereja ovat muun muassa Mutans Streptokokit, Actinomyces -bakteerilajit, sekä spe-

sifit laktobasillilajit. Näillä bakteereilla on samankaltainen kyky tuottaa ja sietää happoja. (Ka-

ries (hallinta): Käypä hoito -suositus, 2020.) 

Ksylitoli tunnetaan maailmanlaajuisesti luonnollisena makeutusaineena ja hyvänä keinona eh-

käistä kariesta. Ksylitoli toimii kariesta vastaan vähentämällä plakissa ja syljessä sijaitsevan 

Streptokokkus Mutans -bakteerin energiansaantia. Näin ollen se hankaloittaa bakteerien tarttu-

mista hampaiden pinnoille ja ehkäisee myös niiden happojen tuotantomahdollisuuksia. (Nayak, 

ym. 2014.) 

Plakkivärjäys helpottaa plakin määrän ja sijainnin havainnointia, sillä se saa bakteeripeitteen eli 

biofilmin näkyväksi. Tällä tavoin asiakas voi tarkistaa, kuinka hän on onnistunut hampaiden 

puhdistamisessa ja näkee haastavat alueet paremmin. Plakkivärjäyksiä voidaan tehdä suun ter-

veydenhuollon vastaanotolla tai kotona, eri tarkoituksiin on saatavilla erilaisia väriaineita. Ap-

teekista on esimerkiksi mahdollista ostaa plakkiväritabletteja. Plakkivärjäys tehdään plakkiväri-

tabletilla pureskelemalla aluksi tabletti ja levittämällä väriaine hampaiden pinnoille kielen ja 

purskuttelun avulla. Tämän jälkeen suu huuhdellaan kevyesti ylimääräisestä väristä. Värjäyty-

neitä kohtia tarkastellaan peilin ja valon avulla, tarkoituksena motivoida asiakasta huolellisem-

paan puhdistukseen. Lopuksi hampaat harjataan huolellisesti kiinnittäen enemmän huomiota 

värjäytyneisiin alueisiin. (Keto 2019.) 

 

2.3 Ravinto ja alakouluikäiset 

Greg ja Chan (2004) ovat tutkineet millainen merkitys ravinnolla on alakouluikäisen suun ter-

veyteen. Lapsuudessa tapahtuvan varhaisen intervention vaikutusta yleiseen ja hammastervey-



        

9 (34) 

teen sekä väestön, että korkean riskin lähestymistavoissa on tutkittava. Lasten ruokaperustei-

silla ruokavalio-ohjeilla voi olla opetusvälineenä merkittävä rooli ravitsemuksessa ja suun ter-

veydenhoidossa. (Naidoo, Myburgh 2007.) 

Alakouluikäisen lapsen käytökseen alkavat vaikuttaa perheen lisäksi myös kaveripiiri, jolloin 

ruokatottumukset usein muuttuvat ja napostelu lisääntyy. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 

2017, 20). Bellislen (2004) tutkimuksessa puolestaan havaittiin, että lasten tulee helposti ostet-

tua kavereiden kanssa sokerisia, suolaisia ja rasvaisia herkkuja. Nämä ovat kuitenkin haitallisia 

niin yleisterveydelle, kuin suun terveydellekin. Usein myös herkkujen syöminen aiheuttaa en-

nemmin väsymystä, kuin vireyttä keskittymiskykyyn, jota koululaiset tarvitsevat. (Bellisle 2004.) 

Myös koulun tulee tarjota lapsille ruokakolmion ja lautasmallia noudattava esimerkillisen ruoka-

valion kokonaisuus, joka edistää terveyttä. Koulussa lapselle mahdollistetaan terveellisiä elä-

mäntapoja noudattavaa monipuolista ravintoa. Koulussa opetellaan hyvinvoinnin ja terveellisten 

elämäntapojen periaatteita ja niitä hyödynnetään kouluruokailussa. Oppilaat saavat turvalli-

sessa ympäristössä, aikuisen valvomana opetella terveellisen ravinnon perusteita. (Valtion ra-

vitsemusneuvottelukunta 2017, 27, 20.) 

Heikkisen tutkimuksen (2019) mukaan alakoululaisen päivittäisen ruokailun tulisi sisältää aamu-

pala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Terveellisen välipalan tulisi sisältää täysviljatuot-

teita, kasviksia, hedelmiä tai marjoja ja maitotuotteita. Säännöllinen ateriarytmi ja terveelliset 

kotiruoat antavat lapselle riittävästi energiaa niin, ettei hänen tarvitse korvata aterioita makeilla 

herkuilla. (Heikkinen 2019.) 

Terveelliset ruokailutottumukset, sekä säännöllinen ateriarytmi ovat olennainen osa suun ter-

veyttä. On tärkeää välttää jatkuvaa napostelua, sekä sokeripitoisia ja happamia välipaloja. Ma-

keat herkut tulisi nauttia aterioiden yhteydessä, jolloin ennalta ehkäisemme ylimääräiset hap-

pohyökkäykset. (Keskinen 2015.) 

Happamat ravintoaineet voivat aiheuttaa hampaan kiilteen liukenemista eli eroosiota. Kiilteen 

liukeneminen eli eroosio tarkoittaa hampaiden pintojen kemiallista liukenemista happojen vai-

kutuksesta. Mikä tahansa hapan aine, jonka pH on alle 5,5, voi aiheuttaa eroosiota. Happaman 

aineen päästessä kosketuksiin hammaskiilteen tai hammasluun kanssa aiheuttaa kemiallisen 

liukenemisen ilman bakteeritoimintaa. Sen kehittymiseen vaikuttaa syljen ominaisuudet ja 

määrä. Suun ollessa kuiva hapan tuote jää pidemmäksi ajaksi hampaiden pinnoille altistaen 

hampaan helpommin vaurioille. Happamassa ravintoaineessa voi olla mukana myös kalsiumia 

esimerkiksi jogurtissa tai piimässä, tällöin nämä ravintoaineet eivät aiheuta eroosiota. Eroosiota 

pystytään ehkäisemään neutralisoimalla suun pH happaman ravinnon jälkeen, esimerkiksi otta-

malla pala juustoa, pähkinää tai ksylitolia. (Helenius-Hietala 2019.) 
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3 6–8-VUOTIAIDEN LASTEN OPPIMINEN LEIKIN JA TOIMINNAN AVULLA 

3.1 Toiminnallisen tapahtuman kriteerit 

Opinnäytetyömme on produktio, jolla tarkoitetaan toiminnallista kehittämistyötä. Projektiin kuu-

luu, että kaikki osalliset ovat lupautuneet tavoitteeseen, joka on yhdessä sovittu. Projekti tulee 

saavuttaa yhdessä suunnitellussa aikataulussa ja resursseilla. Suunnittelu ja suunnitelmassa 

pysyminen on tärkeää produktion onnistumisen kannalta. (Savonia-ammattikorkeakoulu 2020.) 

Mielekäs oppiminen ei useinkaan ole pelkästään opettajan luennointia, television tai kirjan 

kautta opittua. Alakoululaiset oppivat parhaiten aktiivisen tekemisen ja suorien kokemusten, 

kuten materiaalien koskemisen ja katselun kautta. Lapsille tulee antaa riittävästi aikaa miettiä 

ja vastata heitä kiinnostaviin kysymyksiin, sekä luoda keskustelua näistä asioista. Pelkkä luke-

minen ja kuunteleminen ovat myös tärkeitä oppimisen keinoja, mutta niiden harjoittelua on 

paljon jo peruskoulun opinnoissa. Lisäksi ryhmässä toimiminen ja yhdessä pohtiminen edistävät 

alakoululaisten oppimista. (Hayes 2007.) 

Onnistuneen tapahtuman järjestämisessä tulee huomioida myös seuraavia kysymyksiä; minkä 

takia tapahtuma järjestetään, ketkä ovat tapahtuman kohderyhmää, mitä järjestetään, missä 

tapahtuma järjestetään, milloin, sekä miten tapahtuma järjestetään, millainen sisältö tapahtu-

massa on ja kuka sen toteuttaa. Kohderyhmän kohdalla mietitään, kuinka tavoitteet saadaan 

toteutumaan kyseiselle kohderyhmälle. Mitkä ovat tapahtuman lähtökohdat; mitä ollaan järjes-

tämässä ja millainen tapahtuma olisi kyseiselle kohderyhmälle hyvä. Tapahtuman ideointiin tu-

lee varata aikaa. (Vallo & Häyrinen 2016, 121–124.) 

Tapahtuma tarvitaan, jos halutaan kertoa tapahtuman kohderyhmälle jotain asiaa eli tapahtu-

malla on päämäärä. Tämän takia on tärkeää miettiä suunnittelu vaiheessa minkä muutoksen 

tapahtuma aiheuttaa osallistujissa, sekä mitä tapahtuu tapahtuman jälkeen. Tapahtuman suun-

nittelussa puhutaan muutosajattelusta. Tapahtuman järjestämisessä ei riitä pelkkä siinä an-

nettu tieto, vaan itse sen sisältö, eli kokonaisuus täytyy suunnitella niin, että muutoksen koke-

mus on mahdollista kohderyhmälle. Tapahtuman järjestämisen syyn lisäksi tulee miettiä, 

kuinka osallistuja tulee toimimaan tapahtuman jälkeen, mitä hän on oppinut ja mitä oppi-

maansa hän pystyy hyödyntämään jatkossa. Tapahtuma on hyvä oppimisen keino. Oppimistyy-

lejä on monia erilaisia ja siksi tulee huomioida erilaiset tavat oppia. (Vallo & Häyrinen 2016, 

136–138.) 

Jotta tapahtumasta tulisi onnistunut, siihen vaikuttavat monet tekijät. Näistä suurimmat ovat 

hyvä suunnittelu ja tapahtuman tavoitteiden muistaminen koko prosessin ajan. On tärkeää 

myös huomioida kohderyhmä ja suunnitella tapahtuma juuri heille, jotta se herättäisi mielen-
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kiintoa. Onnistunut tapahtuma jää mieleen ja se muistetaan vuosienkin päästä. Hyvän organi-

saation vuoksi tilaisuus on helppo järjestää ja siihen osallistuvat saavat rauhassa nauttia sisäl-

löstä. Suunnittelua ja työskentelyä helpottaa niin sanotun checklistin tekeminen ja sen noudat-

taminen. Siihen kirjataan alussa tapahtumaprosessin kaikki vaiheet ja työskentelyn edetessä 

listasta on helppo tarkastaa, mitä tehdään seuraavaksi ja onko kaikki tarpeelliset asiat hoidettu. 

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Puhtaita hymyjä Pohjoislahden ala-asteella – Suun tervey-

den toiminnallisen tapahtuman prosessia. (Wallo, H. 2019.) 

Tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa vaaditaan ennen kaikkea oma-aloitteisuutta ja 

kiinnostusta lasten ja nuorten suun terveyteen. Toteuttamisvaiheessa on tärkeää tulla hyvin 

toimeen erilaisten ihmisten ja lasten kanssa. Lapsille tarkoitettujen tehtävärastien suunnittelu 

vaatii myös mielikuvitusta ja tietynlaista heittäytymistä. Tapahtuman onnistumiselle oleellista 

on panostaa sen huolelliseen suunnitteluun jo alkuvaiheessa sekä tapahtuman aikataulun suun-

nittelu. Huolellisen suunnittelun lisäksi onnistunut tapahtuma tulee myös organisoida, valvoa, 

toteuttaa, seurata ja arvioida tarkasti. (Vilkka & Airaksinen 2003, 23,48; Ruuska 2007, 41–53.) 

 

 

KAAVIO 1. Suun terveyden tapahtuman järjestäminen Pohjoislahden ala-asteella 

 

3.2 6–8-vuotiaiden oppiminen leikin ja toiminnan avulla  

Keskilapsuudessa eli 7–11 vuoden iässä lapsella alkaa aiempaa itsenäisempi vaihe. Päiväkoti-

ikäinen lapsi on kiinnostunut toiminnasta ja uuden oppimisesta, mutta alakoulun ensimmäisillä 

luokilla hän alkaa toimimaan tahdonalaisesti ja tavoitteellisesti. Lapsi alkaa työstämään myös 

sellaisia asioita, joista hän ei saa heti palkintoa. Keskilapsuuden itsesäätelytaitojen kehittyessä 

lapsi tarvitsee kuitenkin vielä yksilöllisesti aikuisen apua suunnitteluun, keskittymiseen ja työs-

tämiseen liittyvissä asioissa. (Lapsen psyykkinen kehitys ikävuosina 7–11, 2017.) 

Esimerkiksi tarkkaavaisuus ja toiminnanohjauksen kehittyminen näkyvät suun hoidossa siten, 

että lasta kiinnostaa, miksi hampaat tulee harjata huolellisesti ja mitä tapahtuu, jos näin ei tee. 

Kun lapsi saa ohjausta ja neuvoja, hän alkaa toimia tavoitteellisesti ja pyrkii puhdistamaan 
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hampaat säännöllisesti. Hän tarvitsee kuitenkin vielä ohjausta ja tukea aikuiselta, jotta ham-

paat puhdistetaan huolellisesti ja lapsi muistaa tehdä tämän rutiininomaisesti kahdesti päi-

vässä. 

Asioiden ajatteleminen, pohtiminen ja ymmärtäminen tuottavat lapselle onnistumisen tunnetta 

ja mielihyvää. Lisäksi hän kehittää asioista itselleen omia mielipiteitä. Lapsen keskustellessa 

aikuisen kanssa, hänen muistinsa, sanavarastonsa ja kykynsä ajatella kasvavat. Lapsen ajatus-

työn kehitystä on siis tärkeää tukea esimerkiksi pohtimalla yhdessä asioita ja vastata kysymyk-

siin. (Kalliomaa 2017.) 

Lapsi nauttii leikistä, se tuottaa hänelle iloa ja kehittää luovuutta. Leikin aikana lapsi tarkastelee 

useita ilmiöitä, jotka käsittelevät tulevaa aikuisuutta. Samalla kehittyy kyky suunnitella asioita 

ja tutustua omiin taitoihinsa. On tärkeää luoda lapselle monta hetkeä päivän aikana, jotka hän 

saa käyttää rauhassa leikkiin ja muuhun puuhaan. (Kalliomaa 2017.) 

Yhteisessä tekemisessä on tärkeää huomioida ikä ja lasten kognitiiviset taidot. Jokainen lapsi 

kehittyy omassa tahdissaan ja yksilölliset biologiset, fyysiset ja psyykkiset ominaispiirteet 

muokkautuvat ympäristön vaikutteista. Oppimisen perustan muodostaa lapsen perityt ominai-

suudet ja kehityksen edistyminen. On kuitenkin muistettava, että lasta ei voi pakottaa käyttäy-

tymään tietyllä tavalla opetustilanteessa, mikäli hän ei ole kehitykseltään siihen vielä valmis. 

(Hölttä 2019.) Tässä opinnäytetyössä edellinen tarkoittaa sitä, että pyrimme toiminnallamme 

luomaan tapahtumaan jokaiselle lapselle avoimen ja helposti lähestyttävän oppimisilmapiirin. 

Alakouluiän alkaessa 6–8-vuotiaana silmän ja käden yhteistyön taito sekä hienomotoriikka kas-

vavat. Tähän kuuluvat esimerkiksi askartelu, piirtämisen taito, sekä oikea kynäote. Lisäksi lap-

sen ajattelukyky muuttuu ja kehittyy. Muun muassa syy-seuraussuhteiden oivaltaminen, asioi-

den yhdistäminen ja esineiden luokitteleminen helpottuvat. Nämä tiedot ja taidot auttavat sosi-

aalisten suhteiden, sekä niiden toiminnan ymmärtämistä tulevaisuudessa. Alakouluikäisen lap-

sen ajattelu on vielä hyvin yksinkertaistavaa, mikä ilmenee esimerkiksi moraalisen ajatteluky-

vyn ehdottomuutena. Lapsi pitää opettajaa kaikkitietävänä auktoriteettina ja tiettyjä sääntöjä 

tulee noudattaa. (Kalliomaa 2017.) 

Tämä seikka vaikuttaa opinnäytetyömme suunnitteluun siten, että lasten saapuessa tapahtu-

maan, opettaja saattaa heidät paikalle ja noutaa lopuksi takaisin viereiseen luokkahuoneeseen. 

Teemme opinnäytetyössämme yhteistyötä koulun opettajien kanssa ja toivomme heiltä mielen-

kiintoa tapahtumaa kohtaan. Heidän mielenkiintonsa vaikuttaa myös lasten asenteeseen. Opet-

tajat voisivat lisäksi ottaa suun omahoitoon liittyviä kysymyksiä puheeksi oppilaiden kanssa, ja 

vastata mikäli heillä itsellään herää kysymyksiä aiheesta. 
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4 KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyömme on projektiluonteinen kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli suunnitella ja 

toteuttaa suun omahoidon yhteinen toiminnallinen tapahtuma Pohjoislahden kyläkoulun esikou-

luikäisinne, sekä 1.– ja 2.-luokkalaisille. Keskitymme suun omahoitoon ja ravitsemussuosituk-

siin. Murtomaan (2019) verkkoartikkelin mukaan tupakkavalistus tulisi aloittaa vasta alakoulun 

ylimmillä luokilla, eli 5. ja 6. vuosiluokalla. Tämän vuoksi rajasimme tästä työstä pois tupakka-

tuotteet, jotka ovat myös riski suun terveydelle. 

Suun terveyden tapahtuman keskeisenä tavoitteena on edistää alakouluikäisten lasten suunter-

veyttä korostamalla omahoidon merkitystä ja terveellisiä elämäntapoja toiminnallisin menetel-

min. Tapahtumassa lapset pääsivät tutustumaan ja kertaamaan erilaisia keinoja ylläpitää suun 

terveyttä. Toivomme, että tapahtuman vaikutuksesta lapset kiinnittäisivät enemmän huomiota 

muun muassa hampaiden harjaukseen, sekä pohtisivat hyvien ja huonojen välipalojen merki-

tystä. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on lisäksi saada vähennettyä yksilötasolla hammaspla-

kin eli biofilmin muodostumista hampaiden pinnoille, ja sitä kautta ehkäistä karieksen ja mui-

den biofilmisairauksien ilmaantumista lapsuuden aikana sekä myöhemmällä iällä. Työskennel-

lessämme suuhygienistin ammatissa tulemme kohtaamaan jopa päivittäin alakouluikäisiä lapsia 

ja heidän vanhempiaan, joten kehittämistyömme aihe käsittelee suurta osaa tulevaa ammatti-

taitoamme. 
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5 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

5.1 Tapahtuman suunnittelu ja aineiston keruu 

Tässä raportissa on käytetty näyttöön perustuvaa tietoa, jota on haettu eri menetelmin, kuiten-

kin pääasiassa internetin avulla. Lähdeaineiston keruussa on pyritty johdonmukaisuuteen, mo-

nipuolisuuteen sekä kansainvälisyyteen. Keskeisin tieto haettiin Duodecimin Terveysportin 

kautta Therapia Odontologicasta, sekä Terve suun verkkoartikkeleista. Lähteitä on myös etsitty 

käyttäen Terveyskirjastoa. 

Menetelmänämme oli toteuttaa ja suunnitella alakouluikäisille suunnattu tapahtuma, joka jär-

jestettiin Keuruun Pohjoislahden kyläkoulussa. Kohderyhmänä olivat 6–8-vuotiaat keuruulaiset 

lapset ja ikäryhmän huomioiden sisällytimme tapahtumaan paljon konkreettista tietoa ja esi-

merkkejä. Organisoimme lapsille erilaisia tehtävärasteja, joiden avulla pyrimme opettamaan 

oppilaille tärkeimpiä asioita suun terveydestä ja omahoidosta. Työn aihealue käsittelee 6–8-

vuotiaiden lasten suun omahoidon edistämistä ja ylläpitämistä. Samalla tarkoituksena on luoda 

positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä suun terveydenhoidon ympärille. Ideana oli järjestää ren-

nolla mielellä alakoululaisille tapahtumapäivä, jossa lapset pääsevät tutustumaan ja pohtimaan 

omahoidon tärkeyttä erilaisin konkreettisin sekä toiminnallisin keinoin. 

Haastattelu on helposti muokattava tiedonkeruumenetelmä ja täten sitä voi käyttää monissa eri 

tilanteissa. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymyksiä, niiden järjestystä tai tarkkaa muo-

toa ei ole määritelty, jolloin haastattelulla kerätään kvalitatiivista tietoa. (Verne 2020). Pää-

timme tehdä haastattelun kyseisen ikäluokan lapsille helpottamaan tehtävärastien suunnittelua 

ja ideointia. Halusimme kuulla lapsilta itseltään, onko heillä kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. 

Emme laatineet mitään tiettyä kyselylomaketta haastattelua varten, vaan teimme kyselyn suul-

lisesti. Valitsimme haastateltavat lähipiiristämme, josta löytyi sattumalta kolme kyseessä olevan 

ikäistä alakoululaista. Haastatteluun osallistui kaksi 8-vuotiasta ja 7-vuotias. Kerroimme aluksi 

haastateltavalle suunnittelemastamme järjestää suun terveyteen liittyvä tapahtuma ja ker-

roimme siihen liittyvistä tehtävärasteista, sitten esitimme kysymyksiä heidän mielipiteistään 

tehtävärastien ideoinnista sekä itse tapahtumasta. Kysymyksinä olivat; 1. Jos vastaava tapah-

tuma järjestettäisiin sinun koulullasi, haluaisitko osallistua? 2. Olisivatko nämä tehtävärastit 

mielenkiintoisia, mikäli osallistuisit itse tapahtumaan? ja 3. Mitä muuta tapahtumassa voisi olla? 

Lapset vastasivat kysymyksiimme mielellään. Vastauksissa käy ilmi suuri mielenkiinto tehtävä-

rasteihin ja konkreettisiin opetusmateriaaleihin. He olivat kiinnostuneita kaikista rasteista, eri-

tyisesti Karieskeilauksesta. Viimeiseen kysymykseen alakouluikäiset eivät osanneet sanoa mi-

tään, tai he ehdottivat, että lapset saisivat syödä välipalarastin herkkuja. Lasten on helpompi 

ymmärtää ja tätä kautta myös pohtia lisää suun omahoitoon liittyviä asioita, kun heille antaa 
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konkreettista opetusmateriaalia. Tämä tulee esille esimerkiksi Hyvät vs Huonot Välipalat tehtä-

värastilla. Valintojen erot jäävät lapsille paremmin mieleen, kun he saavat katsella edessään 

olevia ruokia, mitkä ovat hyviä ja mitkä huonoja. Tässä rastilla he myös näkevät realistisen ku-

van joidenkin välipalojen sisältämistä sokeripitoisuuksista oikeina sokeripaloina. 

Keuruun kaupunki sijaitsee Keski-Suomessa, noin 60 kilometriä Jyväskylästä länteen, ja sen 

väkiluku on 9500. Keuruu on tunnettu kauniista luonnostaan ja rantamaisemista, ja siksi se on-

kin suosittu loma-asutuskaupunki. Moni nuorista aikuisista muuttaa pois opiskeluiden ja työn 

perässä, sillä Keuruulla ei ole esimerkiksi korkeakouluopiskeluun mahdollisuutta. Paluumuutta-

jien vähyyden vuoksi kaupungin voisikin luokitella muuttotappiokunnaksi. Pohjoislahden ala-

aste on yksi viidestä Keuruun alueella sijaitsevista alakouluista, ja koululta on vajaa 10 kilomet-

rin matka Keuruun keskustaan. Koululla on vuosiluokat 1–6 ja esiopetusta 0–2 luokassa, oppi-

laita yhteensä noin 60. Esikoululaisille on omat opetustilat, mutta 1.– ja 2.-luokat, 3.– ja 4.-

luokat, sekä 5.– ja 6.-luokat opiskelevat yhdessä samoissa opetusluokissa. Luokanopettajia on 

kolme, joista yksi toimii koulun johtajana. Heidän lisäkseen koululla toimii koulunkäynninoh-

jaaja, sekä keittäjä. Pohjoislahden ala-aste on Keuruun vanhin toimiva kyläkoulu ja täyttääkin 

jo pian 130 vuotta. Se on tunnettu aktiivisuudestaan ja liikunnallisista lapsista, sekä luonnon 

läheisyydestä. 

Keuruun päivähoidon- ja kouluympäristön opetussuunnitelmaan kuuluu osana terveyden edis-

tämistä suun terveydenhoito sekä terveyttä edistävä ruokakulttuuri. Alakouluikäiset harjoittele-

vat ensimmäisillä vuosiluokilla omaan hyvinvointiin ja arjen sujumiseen liittyviä asioita. Tähän 

liittyen he käyvät läpi perusasioita omasta henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista ja näin 

ollen myös suun hoidosta. 

 

5.2 Suun omahoidon tapahtuman toteutus 

Tapahtuman organisoinnissa ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon työnjako, jotteivat työt 

kasaantuisi yhden henkilön harteille. Näin kukaan ei ylirasitu järjestelyistä ja tasa-arvo toteu-

tuu. (Wallo 2019.) Sovimme, että teemme kehittämistyössä kaiken, niin tapahtuman suunnitte-

lun, toteuttamisen, kuin raportin kirjoittamisenkin yhdessä. Näin opinnäytetyön järjestäminen 

tapahtuu tasavertaisesti, eikä näin tule tilannetta, että toinen joutuu huolehtimaan yksin kai-

kesta. Aloitimme ideoimisen ja suunnittelun tapahtumapäivää ja siihen kuuluvia tehtävärasteja 

varten noin vuosi ennen sen järjestämistä. Pohdimme yhdessä mikä voisi toimia juuri tämän 

ikäryhmän kanssa ja käytimme ideoinnin apuna lähipiirin lasten haastattelua, luokkatovereiden 

kanssa vapaata keskustelua sekä internetselainta muun muassa hakusanoilla ”lasten toiminnal-

linen tapahtuma” ja ”elementary school event ideas”. 
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Teimme alussa tapahtumasta työsuunnitelman, jonka pohjalta tapahtuma toteutettiin. Suunnit-

telimme ennalta itse tapahtuman, sekä tehtävärastien aikataulut, jotta tapahtumapäivänä toi-

miminen helpottuisi. Osallistujat olivat Pohjoislahden ala-asteen esikoululaiset, 1.– ja 2. -luok-

kalaiset, joita on yhteensä 15. Pohdimme yhdessä ja keskustelimme koulun johtajan kanssa 

siitä, minkä tyyppiset pisteet, tehtävät ja käytännön esimerkit toimisivat parhaiten 6–8-vuotiai-

den kanssa. Lasten kanssa järjestettävät tapahtumat tulee suunnitella hyvin, jotta he jaksavat 

keskittyä asiaan ja tekemiseen koko tapahtuman ajan. Tämän vuoksi toiminnalliset rastit ja 

konkreettiset esimerkit toimivat parhaiten. Tapahtumaan sisältyy kolme suun terveysteen eri 

tavoin liittyvää tehtävärastia. Nämä ovat Hyvät vs Huonot välipalat, Karieskeilaus ja Plakkivär-

jäys. Tehtävärastien lisäksi oppilaille oli näytillä colalimsassa yön yli ollut hammas, sekä ver-

tauksena vedessä ollut hammas. Limsassa ollut hammas oli värjäytynyt tummaksi, kun taas 

vedessä ollut oli pysynyt puhtaan vaaleana. Olimme lisäksi kirjanneet välipalojen sokeripitoi-

suuksia ylös, sekä ottaneet mukaan sokeripaloja liittyen välipalarastiin. Seinille on ripustettu 

Cloettan julisteita riittävästä ksylitolimääristä ja oikeasta harjaustekniikasta muistuttamaan. 

Plakkivärjäysrastilla on esillä ja harjausopetuksen apuna suuret leuat ja käsi-, sekä sähköham-

masharja. 

Työ järjestettiin alakoululla esikoululaisten luokkahuoneista. Tapahtuman on tarkoitus olla yh-

den päivän ajan koululla, jolloin kolmeen ryhmään jaetut lapset tulevat ryhmä kerrallaan tutus-

tumaan suun omahoidon perusteisiin. Aluksi tapahtumaluokkaan saapuivat 1. luokkalaiset, joita 

oli yhteensä kuusi. Seuraava ryhmä koostui viidestä esikoululaisesta ja viimeinen ryhmä nel-

jästä 2. luokkalaisista. Aina ryhmän osallistuessa tapahtumaan, muut lapset jatkoivat normaa-

listi oppituntiaan viereisessä luokkahuoneessa. Opettaja ei osallistunut itse tapahtumaan, vaan 

sovittiin, että hän jatkaa muiden oppilaiden kanssa viereisessä luokassa ja on tarvittaessa ta-

voitettavissamme. Toimme itse kaiken tarpeellisen materiaalin ja välineistön paikalle tapahtu-

man toteuttamista varten. Hankimme ja saimme materiaalia Savonia-ammattikorkeakoululta, 

Cloettalta ja Tamrolta, sekä myös omasta takaa. Tamrolta saimme materiaalit plakkivärjäystä 

varten ja Cloettalta täysksylitolinäytteitä, sekä lasten suun terveyteen liittyviä Aku Ankan Hy-

mynokat -lehtiä ja erilaisia julisteita. Koristelimme luokan järjestämällä sen uudestaan rasteja 

varten, hammasverholla luokkahuoneen oviaukossa, ksylitolijulisteilla ja rastien omilla nimikyl-

teillä. 

Koulun johtaja mainosti Suun omahoidon tapahtumaa perheille viikkoa ennen tapahtumaa 

Wilma-viestin muodossa. Viestissä kerrottiin, minkälainen tapahtuma on kyseessä, miksi se pi-

detään ja tapahtuman järjestävät suuhygienistiopiskelijat. Samalla huoltaja sai vastata viestiin, 

mikäli ei halua, että lapsi osallistuu tapahtumaan. 

 

TAULUKKO 3. Suun omahoidon tapahtuman aikataulu 28.8.2020 
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TAPAHTUMAN AIKATAULU JA TOIMIJAT 28.8.2020 

Ajan-

kohta 

Tapahtuman eteneminen Toimijat 

Klo 

8:00 

Tapahtumapaikalle saapuminen 

Opettajan ja koulun johtajan nopea tapaaminen 

Materiaalien vienti paikalle ja luokan koristelu, sekä rastien 

valmistelu 

Lapset jaetaan ryhmiin ikäluokkien perusteella 

Henna ja Sanni 

Opettaja ja koulun 

johtaja 

Klo 

9:00 

1. ryhmä (6 oppilasta) 

Tehtävärastien jälkeen palautelomakkeiden täyttäminen 

Henna ja Sanni 

1. luokkalaiset 

Klo 

9:50 

2. ryhmä (5 oppilasta) 

Tehtävärastien jälkeen palautelomakkeiden täyttäminen 

Henna ja Sanni 

Esikoululaiset 

Klo 

11:00 

Ruokatauko Henna ja Sanni 

Oppilaat 

Opettajat 

Klo 

11:40 

3. ryhmä (4 oppilasta) 

Tehtävärastien jälkeen palautelomakkeiden täyttäminen 

Henna ja Sanni 

2. luokkalaiset 

Klo 

12:30 

Tavaroiden pakkaaminen, luokan siivous alkuperäiseen 

kuntoon 

Palautteen pyytäminen opettajilta 

Henna ja Sanni 

Opettaja ja koulun 

johtaja 

 

TAULUKKO 4. Tehtävärastien aikataulu 28.8.2020 

TEHTÄVÄRASTIEN AIKATAULU, SIJAINTI JA TOIMIJOIDEN ROOLIT 28.8.2020 

Toimijat Aika (klo) Tehtävärasti Tehtävärastin sijainti Toimijoiden roolit 

1. luokka-

laiset 

6 oppilasta 

9:00 Hyvät VS Huonot 

Välipalat 

Välipalapöydän ää-

ressä 

Välipalojen erittely 

hyviin ja huonoihin 

9:15 Karieskeilaus Keilaradalla maton 

päällä 

Keilaus ja kysymyk-

siin vastaaminen 

9:30 Plakkivärjäys Lavuaarin ja peilin 

edessä 

Plakkivärjäys, plakin 

havainnointi ja ham-

paiden harjaus 

Esikoululai-

set 

5 oppilasta 

9:50 Hyvät VS Huonot 

Välipalat 

Välipalapöydän ää-

ressä 

Välipalojen erittely 

hyviin ja huonoihin 

10:05 Karieskeilaus Keilaradalla maton 

päällä 

Keilaus ja kysymyk-

siin vastaaminen 

10:20 Plakkivärjäys Lavuaarin ja peilin 

edessä 

Plakkivärjäys, plakin 

havainnointi ja ham-

paiden harjaus 

2. luokka-

laiset 

4 oppilasta 

11:40 Hyvät VS Huonot 

Välipalat 

Välipalapöydän ää-

ressä 

Välipalojen erittely 

hyviin ja huonoihin 

11:55 Karieskeilaus Keilaradalla maton 

päällä 

Keilaus ja kysymyk-

siin vastaaminen 

12:10 Plakkivärjäys Lavuaarin ja peilin 

edessä 

Plakkivärjäys, plakin 

havainnointi ja ham-

paiden harjaus 
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Ideoimme Karieskeilauksen kehittämiseksi tehtävärastille myös kysymyksiä, joihin oppilaat pää-

sivät vastaamaan aina kaadettuaan karieskeilan. Askartelimme tätä varten hammaskysymys-

kortteja, joihin olimme kirjoittaneet kysymykset kääntöpuolelle. Olemme suunnitelleet kysy-

mykset itse, ottaen huomioon muut tapahtumaan liittyvät tehtävärastit ja niissä käsiteltävät 

aiheet. Halusimme, että oppilaat pohtivat ja saavat vinkkejä vastauksiin, mikäli olivat seuran-

neet aiemmalla Hyvät vs Huonot välipalat -rastilla tarkasti. Tarkoituksena, että seassa on sekä 

helppoja, että vaikeampia kysymyksiä. Olemme laatineet kysymykset juuri tätä tapahtumaa 

varten, koska osa niistä liittyy tapahtuman aikana käytyihin asioihin. 

Kehittelemme Plakkivärjäys -tehtävärastia varten oppilaille plakkivärjäyskortit, jotka he saivat 

mukaan kotiin muistutukseksi sekä myös huoltajille näytille. Kortit oli tulostettu etukäteen 

suunnittelemaamme pohjaan. Laadimme siihen tapahtuman nimen, omat nimemme, pienen 

suun omahoidon muistilistan sekä maitohammaskartan. Valitsimme kartan juuri maitohampais-

tosta, sillä emme löytäneet vaihduntahampaistosta selkeää karttaa plakkivärikorttia varten. 

Täytimme kortin jokaiselle plakkivärjäyksen jälkeen, kirjasimme siihen oppilaan nimen, suusta 

mahdollisesti löytyneen plakin ja sen sijainnin. Väritimme plakin kortin hammaskarttaan vaa-

leanpunaisella tussilla. Näin tapahtumassa yhdessä tehdyn plakkivärjäyksen lisäksi oppilaat sai-

vat kortit mukaan kotiin muistutukseksi, missä heidän tulee olla huolellisempia harjatessaan 

hampaita. 

Hyödynsimme kaikkea lasten ja nuorten suun terveydestä, sekä kanssakäymisestä opittua tie-

toa ja taitoa opinnäytetyön toteuttamisessa. Suuhygienistin asiantuntijuudella ja tietotaidolla 

pystymme soveltamaan tietämystämme, ja näin suunnittelemaan erilaiset tehtävärastit lapsille. 

Yhteistyökumppanina opinnäytetyöhön lupautui Lääketehdas Tamro, joka on kliinisten tutki-

muslääkkeiden suurin maahantuoja ja jakelija Suomessa. Tamrolta saimme yhteistyönä lapsille 

hammasharjat ja hammastahnanäytteet, sekä plakkiväritabletteja. Cloettalta, Pohjoismaiden 

johtavalta makeistalolta olemme tilanneet ammattilaisille tarkoitettuna materiaalitilauksena ju-

listeita, ksylitolipastilleja ja suun omahoitoon liittyviä Aku Ankan Hymynokat -lehtiä. Näissä leh-

dissä käsitellään suun terveyttä ja ksylitolipurukumin merkitystä Aku Ankan tunnettujen hah-

mojen kanssa, ja se sisältää muun muassa Pellen helpot hammasvinkit sekä leikkimielinen 

“Ketä Ankkalinnan hahmoa sinä muistutat?” -testi. Nämä eivät aiheuttaneet mitään kustannuk-

sia. Tamron yhteyshenkilön kanssa sovimme, että teemme sosiaaliseen mediaan päivityksen 

tapahtumasta vastineeksi saamistamme materiaaleista. 
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5.3 Tapahtuman tehtävärastien esittely 

Tehtävärasteilla tarkoituksena oli, että lapset pelaavat, pohtivat ja keskustelevat suun omahoi-

toon liittyvistä kysymyksistä. Aloitimme tapahtumaan tarvittavan materiaalin keräämisen syk-

syllä 2019 ja hyödynsimme niitä tapahtumapaikan koristelussa, tehtävärastien toteuttamisessa 

sekä oppilaille kasaamaamme osallistumispalkintoon, jonka he jokainen saivat lopuksi palau-

telomakkeen täyttämisen jälkeen. Osallistumispalkintoon kuului Aku Ankan Hymynokat -lehti, 

6–8-vuotiaiden hammastahnanäyte ja Herra Hakkaraisen täysksylitolipastilli -näyte. Askarte-

limme itse luokkahuoneen koristelua varten pieniä hampaita valkoisesta kartongista ja si-

doimme ne nauhaksi valkoisiin ompelulankoihin. Ripustimme “katosta putoavat hampaat” luok-

kahuoneen oviaukkoon. Näin oppilaat saivat kulkea hammasverhojen lävitse tapahtumaluok-

kaan. Saimme Savonia-ammattikorkeakoululta käyttöömme maitotölkeistä askarrellut karieskei-

lat omaa keilarastiamme varten. Niissä ideana on, että oppilaat heittävät pallolla karieskeiloja 

nurin, jolloin alta paljastuu hammaskysymyskortti ja oppilaat pääsevät yhdessä vastaamaan 

hampaasta paljastuneeseen kysymykseen. 

Tehtävärasteja oli yhteensä kolme ja tarkoituksena on, että niiden läpikäymiseen kuluu yh-

teensä 50 minuuttia. Tapahtumaan osallistuvat 15 lasta jaettiin kolmeen ryhmään iän perus-

teella, eli he saapuivat tapahtumaan luokittain. Suunnittelimme aikataulun niin, että lapset saa-

vat rauhassa suorittaa jokaisen tehtävärastin ilman kiirettä. Meidän roolimme tapahtumassa oli 

ohjata ja neuvoa oppilaita koko tapahtuman ajan. Koska oppilaat saapuivat yksi ryhmä kerral-

laan, ohjasimme heitä aina yhdessä. Ryhmien vaihtojen välissä laitoimme rastit valmiiksi seu-

raavaa ryhmää varten. Alussa esittelimme itsemme, tapahtuman ja sen idean, ja sitten oppilaat 

saivat kertoa keitä he ovat. Aloitimme tehtävärastit tietyssä järjestyksessä ja ohjasimme oppi-

laita rastien suorittamisessa. Opettaja oli viereisessä luokkahuoneessa ja tavoitettavissamme 

koko tapahtuman ajan, mikäli sille olisi tarvetta. 

Oli tärkeää, että päivän aikana lapset pystyvät omassa tahdissaan ottamaa vastaan kaiken 

suun terveyteen liittyvän tiedon, jota rastit tarjoavat. Näin asiat jäävät heille parhaiten mieleen 

ja he saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä niihin liittyen, sitten voimme pohtia asioita yh-

dessä. 

Tehtävärasti 1. Hyvät vs Huonot Välipalat  

Tehtävärastilla on pöytä, jonka toisessa päässä on hymynaama ja toisessa surunaama. Kä-

vimme ostamassa yhteisellä budjetilla ruokakaupasta erilaisia vaihtoehtoja hyviin ja huonoihin 

välipaloihin tapahtumaa edellisenä päivänä. Rastin tarkoituksena oli, että lapset näkevät konk-

reettisia esimerkkejä siitä mitä heidän olisi hyvä valita välipalaksi. Laitoimme esille muun mu-

assa appelsiinin, appelsiinipillimehun, rusinoita, voileivän, energiajuoman, suklaavanukkaan, 
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mansikkajugurtin ja pähkinöitä. Asettelemme kaikki vaihtoehdot sekaisin pöydälle ja lasten saa-

puessa rastille he saavat vuorotellen asettaa jonkin välipalan hyvään tai huonoon päätyyn. Lo-

puksi keskustellaan, olivatko arvaukset menneet oikein. Samalla ohjaaja asettaa aina jonkin 

satunnaisen tuotteen pöydän keskelle ja lapset saavat vuorotellen laittaa tuotteen eteen kul-

hosta niin monta sokeripalaa, kuin arvaisivat tuotteen sisältävän sokeria. Lopuksi ohjaaja pal-

jastaa tuotteiden todelliset sokeripitoisuudet sokeripalojen avulla. Välipalarastille on varattu ai-

kaa 15 minuuttia. 

Tehtävärasti 2. Karieskeilaus 

Keilauksessa ei ole tarkoitus kisata, vaan ryhmä pelaa joukkueena. Kaikki lapset saavat heittää 

kahdesti tennispallolla keiloja ja laskemme yhdessä, kuinka monta keilaa kaatuu. Kaatuneita 

keiloja ei nosteta enää pystyyn, vaan olemme asettaneet karieskeilojen alle hammastietokort-

teja niin, että aina keilan kaatuessa kysymme ryhmältä kysymyksen ja he yrittävät vastata sii-

hen oikein. Rasti sijoitetaan tapahtumapaikalle niin, että lapsilla on tilaa heittää eikä lähistöllä 

ole mitään särkyvää. Karieskeilaus -tehtävärastilla kuluu aikaa noin 15 minuuttia. 

Kysymykset/väittämät hammastietokortteihin: 

o Kuinka kauan hampaita tulisi harjata? Miksi? 

o Hampaita tulee harjata 1minuutin ajan, oikein vai väärin? 

o Kuinka monta pysyvää hammasta on? 

a. 32 

b. 28 

c. 24 

o Miksi olisi hyvä pitää karkkipäivä kerran viikossa sen sijaan, että napostelee joka päivä? 

o Karies on tulehdussairaus hampaassa, joka tekee lopulta siihen reiän. Voiko kariesreikä ja 

hampaat parantua niin, että reikiä ei ole enää ollenkaan, jos pesee hampaat hyvin? 

o Mitä ruokailun jälkeen tulisi ottaa? 

a. Ksylitolipastilli 

b. Ksylitolipurukumi 

c. Yksi karkki 

o Kumpi on parempi välipala; maustamattoman pähkinät vai rusinat? 

Tehtävärasti 3. Plakkivärjäys 

Plakkivärjäysrastille tarvitsimme luokan, jossa on lavuaari ja peili. Toimme itse paikalle toisen 

peilin, jotta mahduimme ohjaamaan aina kahta lasta yhtä aikaa. Oppilaat pesivät kätensä en-

nen plakkivärjäystä. Annoimme heille aluksi plakkiväritabletin, jonka he pureskelivat ja huuhte-

livat tämän jälkeen suun kevyesti vedellä. Sitten oppilaat saivat valita käsiharjan kolmesta eri 
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värivaihtoehdosta. Katsoimme yhdessä peilistä, mihin väriä oli jäänyt ja ohjasimme heille oi-

keaa harjaustekniikkaa. Lopuksi oppilaat saavat harjan mukaan kotiin. Meillä ohjaajilla oli käy-

tössä plakkivärjäysrastin yhteydessä kertakäyttöhanskat, maskit, sekä suojalasit. Plakkivärjäys -

rastilla menee kauemmin, kuin kahdella edellisellä rastilla, joten siihen varataan aikaa 20 mi-

nuuttia. 

 

5.4 Tapahtuman onnistumisen arviointi 

5.4.1 Oppilaiden palaute 

Laadimme itse oppilaita varten palautelomakkeen, jonka avulla arvioimme ja pohdimme tapah-

tuman onnistumista. Tulostimme etukäteen palautelomakkeet paperisena versiona ja jätimme 

ne erilliselle pöydälle tapahtumaluokkaan lyijykynien kera. Kysymykset ovat imperfektissä, sillä 

tapahtuma oli jo ohi oppilaiden vastatessa niihin. Lomakkeeseen tulivat kysymykset; Oliko ta-

pahtuma hyvä?, Piditkö tehtävärasteista? ja Opitko jotain uutta? Näihin oppilaat saivat vastata 

rastittamalla joko surunaaman, ”en osaa sanoa”-naaman tai hymynaaman. Valitsimme hy-

mynaamojen rastittamisen palautelomakkeeseen huomioiden oppilaiden iän, ja jotta vastaami-

nen olisi heille mahdollisimman helppoa. Lomakkeen lopussa olivat vielä lisäkysymykset Mikä 

tapahtumassa oli hyvää?, Mitä muuta olisit toivonut? ja Vapaa palaute, joihin he saivat vastata 

halutessaan omin sanoin. Tässä osiossa avustimme joitain lapsia kirjoittamalla lomakkeeseen 

heidän sanellessaan vieressä, sillä esikoululaisilla oli ymmärrettävästi vielä hankaluuksia kirjoit-

tamisen kanssa.  

On tärkeää tietää mitä mieltä kohderyhmä on tapahtumasta sen järjestämisen jälkeen. Tulee 

pohtia asetettuja tavoitteita ja sitä, onko ne onnistuttu tavoittamaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 

184). Käytämme tapahtuman arviointimenetelmänä haastattelua ja palautelomaketta, sekä näi-

den lisäksi observoimme oppilaiden reaktioita rastien aikana. 

Pyysimme lopuksi kaikkia 15 oppilasta täyttämään laatimamme palautelomakkeen, jotka kä-

vimme myöhemmin päivän jälkeen läpi. Lomakkeiden perusteella 86,7% oppilaista piti tehtävä-

rasteista. 12 (80%) oli sitä mieltä, että tapahtuma oli hyvä ja he kokivat oppineensa jotain 

uutta. Loput oppilaista (20%) olivat valinneet vaihtoehdon ”En osaa sanoa”. Vapaan palautteen 

myötä tuli ilmi, että mieluisimmat rastit olivat Karieskeilaus ja Hyvät VS Huonot Välipalat. Oppi-

laat kertoivat olevansa iloisia, että tällainen tapahtuma ylipäätään järjestettiin heidän koulul-

laan. Kun kysyimme mitä olisimme voineet tehdä toisin, he vastasivat vain, että olisivat halun-

neet syödä välipalarastin herkut ja sokeripalat. 
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5.4.2 Kaaviot palautelomakkeiden perusteella 

Laadimme alla olevat kaaviot oppilaiden täyttämien palautelomakkeiden perusteella. Kävimme 

lomakkeet läpi tapahtuman jälkeen ja loimme tuloksista piirakkakaaviot. Emme päätyneet pyy-

tämään opettajilta kirjallista palautetta, koska opettajat eivät osallistuneet tehtävärasteihin. 

Opettajilta saatu palaute kysyttiin suullisesti, ja heidän palautteensa kohdistui enimmäkseen 

aikataulun pitävyyteen ja lapsilta saatuun tietoon tapahtuman jälkeen. Saimme koulun rehto-

rilta ja luokanopettajalta vain positiivista palautetta. Tuloksena opettajien palautteesta oli se, 

että he olivat tapahtumaan hyvin tyytyväisiä ja kertoivat myös lasten olleen todella kiinnostu-

neita tapahtumasta, sekä siellä opitusta suun terveyden omahoidon tiedoista.  

 

 

KAAVIO 2. Oppilaiden palaute kysymykseen ”Oliko tapahtuma mielestäsi hyvä?” 
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Oliko tapahtuma hyvä?

Tapahtuma oli hyvä Tapahtuma ei ollut hyvä En osaa sanoa
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KAAVIO 3. Oppilaiden palaute kysymykseen ”Piditkö tehtävärasteista?” 

 

 

KAAVIO 4. Oppilaiden palaute kysymykseen ”Opitko jotain uutta?” 
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6 POHDINTA 

6.1 Tapahtuman prosessin ja tulosten arviointi 

Opinnäytetyön aihe oli juuri meille sopiva, käytännöllinen ja työelämäläheinen. Saimme melko 

vapaasti ideoida tehtävärastit ja suunnitella tapahtuman sisällön. Aihe on selkeä sekä linkittyy 

vahvasti tulevaan suuhygienistin ammattiin. Kokonaisuudessaan kehittämistyön tuotos, eli itse 

tapahtuma oli laadukas ja myös onnistunut palautteiden perusteella. Työ eteni suunnitelmien 

mukaan ja työskentelymme sen aikana oli yhteistyökykyistä, aloitteellista sekä sitoutunutta. 

Tapahtuman aikataulu onnistui hyvin, sillä se toteutui juuri niin kuin olimme suunnitelleet. Ras-

tilta toiselle siirtyminen ja asioiden pohtiminen yhdessä etenivät sujuvasti. Lasten kanssa oli 

helppoa keskustella ja he esittivät meille paljon kysymyksiä omahoitoon liittyen. Olimme yllätty-

neitä, miten hyvin lasten mielenkiinto pysyi yllä koko tapahtuman ajan. He pysyivät ryhmissä ja 

osallistuivat yhdessä kaikkeen, eivätkä keksineet muuta tekemistä. Viitaten Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton verkkoartikkeliin (Kalliomaa 2019) tapahtumaan kuului keskustelun ja pohtimi-

sen lisäksi myös paljon itse tekemistä ja toimintaa, joka omalta osaltaan vaikutti lasten kiinnos-

tukseen. 

Lasten ja koululaisten suun terveydentilaa pyritään parantamaan suun puhdistuksen tehostami-

sen lisäksi terveellisillä elämäntavoilla. Useiden tutkimusten mukaan puutteellisen omahoidon 

ohella huonot elämäntavat, kuten energia- ja virvoitusjuomien käyttö ja makeiden välipalojen 

napostelu vaarantavat koululaisten suun terveyden. (Anttonen, Yli-Urpo 2010). Mielestämme 

tapahtumalle asettamamme tavoitteet toteutuivat jopa paremmin, kuin mitä olisimme usko-

neet. Kiinnitimme huomiota tapahtumapäivän aikana oppilaisiin ja heidän mielenkiintoonsa ke-

hittelemiämme rasteja kohtaan. Tulimme siihen tulokseen, että oppilaat nauttivat toiminnalli-

sesta tekemisestä ja he haluaisivat osallistua vastaavanlaiseen tapahtumaan myös jatkossa, 

mikäli sellainen järjestettäisiin. Tapahtuma vastasi Vallon ja Häyrisen (2012) hyvän tapahtuman 

kriteereitä ja oli siksi onnistunut, sekä oppilailta saadun palautteeseen vedoten kannattava. 

Tällä tapahtumalla edistimme lasten ja nuorten suun terveyttä korostamalla omahoidon tär-

keyttä. Samalla tuemme suun terveydenhuoltoon liittyvää positiivista ilmapiiriä. Opinnäytetyö-

prosessi antoi meille tärkeitä käytännön työelämän taitoja, joita käytämme varmasti ammatis-

samme tulevaisuudessa tehdessämme yhteistyötä tahoillamme erilaisten ihmisten ja yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. Pystyimme antamaan lapsille myös hyvän kokemuksen suun terveyden-

huollosta ja myönteisen mielikuvan suun terveyden omahoidosta. Saimme tapahtuman järjes-

tämisestä monenlaisia vinkkejä mahdollisten uusien tapahtumien järjestämiseen. Suuhygienis-

tin ammatissa on mahdollisuus päästä esimerkiksi julkisella puolella käymään kouluissa puhu-

massa suun terveyden omahoidosta ja jakamassa tietoa erilaisissa julkisissa tapahtumissa. Jos 
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mahdollisuus tulevaisuudessa on järjestää samankaltainen innovatiivinen tapahtuma, koemme 

opinnäytetyön prosessissa opittujen taitojen olleen hyödyllisiä. 

 

6.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Kehittämistyötä tehdessämme esiintyy moraalisia ja eettisiä velvoitteita, jotka kohdistuvat koh-

deryhmään, yhteiskuntaan ja ammattialaan. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene 

ry:n toimesta suomalaisessa tiedeyhteisössä on laadittu ammattikorkeakouluja varten ohjeet 

hyvistä tieteellisistä käytännöistä ja tutkimusetiikasta. Ohjeiden mukaan kehittämistyötä aloitta-

essa on ymmärrettävä, että opinnäytetyö on osa opiskelijoiden itsenäistä työelämää ja käytän-

nönläheistä työtä tämän koulutusalan osalta. Opiskelijalla on oltava tarpeeksi osaamista, jotta 

opinnäytetyö voidaan aloittaa ja tämä on käynyt vaaditun määrän opinnäytetyöprosessia tuke-

via opintoja. Aiheen tarkennuksessa arvioidaan kehittämistyöhön vaadittavat resurssit ja kehit-

tämistyössä noudatetaan tutkimuseettisiä periaatteita ja se tehdään hyvien tieteellisten käytän-

teiden mukaisesti. (Arene 2018.)  

Koiviston ja Aron (2019) mukaan ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden eettisten kysymysten 

tarkastelun, sekä sosiaali- ja terveysalalla suuhygienistin eettisten periaatteiden avulla on hyvä 

pohtia eettisyyden toteutumista. Kehittämistyössä erityisiä eettisiä ongelmia voi kohdata alussa 

aiheen valinnassa, työn suunnitteluvaiheessa, materiaalien ja aineiston keruussa sekä työn tu-

loksissa. Opinnäytetyön ohjaava opettaja on hyväksynyt aihevalinnan ja kehittämistyön mene-

telmätyöpajoissa ideoimme tapahtumaa sekä tehtävärasteja yhdessä opettajan kanssa. Ennen 

tapahtuman järjestämistä on laadittu työsuunnitelma, johon sisältyi keskeiset käsitteet, työhön 

liittyvä tietoperusta ja kehittämistyön menetelmä. Palautteen keruussa ei ole käsitelty henkilö-

tietoja ja näin ollen tuloksista ei ilmene tapahtumaan osallistuvien identiteettejä. 

Opinnäytetyössä esiintyy luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä kysymyksiä toiminnallisessa 

tapahtumapäivässä sekä opinnäytetyön raportissa jaettavaan teoriatietoon liittyen. Tapahtu-

massa jaoimme tietoa hampaiden harjauksesta, ksylitolista, karieksesta, mutans streptokokki-

bakteerista, fluorista ja terveellisen ruokavalion merkityksestä suun terveyteen. Luotettavuuden 

kannalta on tärkeää, että jakamamme tieto pohjautuu viimeisimpään tutkittuun tietoon. Tapah-

tumassa jaetun tiedon olemme keränneet luotettavista lähteistä, emmekä ole muuttaneet läh-

teiden sisältöä niin, että niiden luotettavuus vaarantuu. Raportin englanninkielinen tiivistelmä 

on tarkistettu Savonia-ammattikorkeakoulun englannin kielen opettajalla. 

Opinnäytetyömme tapahtuma noudattaa eettisiä periaatteita, johon kuuluu tekijänoikeuslain 

noudattaminen, tietosuoja sekä työn käyttäminen plagioinnintunnistusjärjestelmän läpi. Tässä 

työssä ei tuoda esille tapahtumaan osallistuneiden henkilöllisyyttä ja raportille on tehty plagi-
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oinnintunnistus siihen tarkoitetun järjestelmän avulla, josta tulos oli 9% samankaltaisuus. Pa-

lautteen luotettavuus on melko suoraa, sillä pyysimme koulun rehtorilta, sekä lapsilta palaut-

teen heti tapahtuman jälkeen. Lomakkeissa ei pyydetty minkäänlaisia henkilötietoja ja palaut-

teet täytettiin nimettöminä. Lisäksi lasten kanssa toimiessa palautteen saa hyvinkin suoraan ja 

rehellisesti, oliko tapahtuma mieleinen ja toimivatko tehtävärastit hyvin vai huonosti. 

Opinnäytetyön tiedonhaussa tulee hyödyntää eettisesti kestäviä tiedonarviointi-, hankinta- ja 

tutkimusmenetelmiä. Ennen opinnäytetyön aloittamista vastuu alueet tulee jakaa tasaisesti ja 

velvollisuudet on hyvä sopia kaikille hyväksyttävällä tavalla. Tuloksia julkaistaessa tulee noudat-

taa avoimuutta ja vastuullista viestintää.  Muiden tutkijoiden työtä kunnioitetaan ja tämä näkyy 

asiaankuuluvana kunnioituksena ja oikealla viittausmenettelyllä toisten tutkimuksia käytettä-

essä. Kun työ on toteutettu eettisesti täyttää se edellä mainitut periaatteet opinnäytetyöhön 

soveltuvasti. (Varantola, K., Launis, V., Helin, M., Spoof, S., Jäppinen, S. 2012.) 

Opinnäytetyömme ensisijainen aihe, 6–8-vuotiaiden suun omahoitoa ja sen terveyteen vaikut-

tavia tekijöitä on tutkittu paljon ja luotettavaa teoriatietoa aiheesta löytyy kattavasti. (Suun ter-

veydenhoidon ammattiliitto 2017). Olemme perehtyneet opinnäytetyön teoriaosiossa näihin tut-

kimuksiin ja käsittelemme tutkimuksista löytyvää luotettavaksi havaittua teoriatietoa. Opinnäy-

tetyössämme käytetyt lähdemateriaalit olemme esitelleet lähdeluettelossa. 

 

6.3 Ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyöprosessin ja suuhygienistikoulutuksen aikana opimme erilaisia oppimisen taitoja, 

ammatillisten taitojen lisäksi. Opimme hyödyntämään näyttöihin perustuvaa tietoa ja materiaa-

leja suunterveyttä edistävässä toiminnassa, joka liittyy terveyden edistämisen ammatilliseen 

osaamiseen suun terveydenhoitotyössä. Suuhygienistinä teemme yhteistyötä monien muiden 

ammattihenkilöiden kanssa, kuten sosiaalialan asiantuntijoiden ja opettajien kanssa. 

Asettamamme tavoitteet tapahtumapäivälle toteutuivat todella hyvin. Tämä produktio kerryttää 

kokemuksia ja ammattitaitoamme tapahtuman organisoimisesta, lasten kanssa työskentelystä 

sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Tapahtuma mahdollisti verkostoitumista koulujen ja 

opettajien, sekä suuhygienistiopiskelijoiden yhteistyökumppaneiden Cloettan ja Tamron kanssa. 

Pääsimme työskentelemään lasten kanssa ja samalla opimme uusia opetusmenetelmiä. Tapah-

tuma mahdollisti meille suun terveydenhuollon ammattilaisina kokemuksen järjestää ja suunni-

tella lapsille toimintaa, sekä työskennellä heidän kanssaan. Pääsimme samalla innovoimaan eri-

laisia keinoja, joilla lasten on helppo sisäistää suun omahoitoon liittyvää tietoa ja taitoja. 

Onnistuimme omasta mielestämme tämän tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa hyvin. 

Järjestimme tapahtuman onnistuneesti ja oppilaat kokivat oppineensa jotain uutta. Pysyimme 

aikataulussa, materiaaleja oli riittävästi ja tehtävärastien läpikäyminen eteni sujuvasti. Oppilaat 
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myös jaksoivat keskittyä aiheeseen. Tehtävärastit olivat heille sitä mieluista oppimista jonkun 

muun kuin pelkän lukemisen ja kuuntelemisen kautta. Lisäksi aiheet herättivät paljon kysymyk-

siä, joita pohdimme yhdessä. Pohjoislahden ala-aste oli juuri sopiva tämän tapahtuman järjes-

tämiseen, koska pääsimme toteuttamaan tapahtuman sopivan kokoiselle ryhmälle ja samalla 

havainnoimaan oppilaiden suun omahoidon tietoutta. 

6.4 Hyödennettävyys ja kehittämisideat 

Kyseistä konseptia voisi kehittää esimerkiksi siten, että se järjestettäisiin muissakin kyläkou-

luissa. Toisaalta olisimme voineet laatia raportin siitä, kuinka vastaava tapahtuma järjestetään 

kyläkoululla. Näin kaupunki olisi voinut hyödyntää valmiiksi suunnittelemaamme pohjaa toisilla 

kyläkouluilla ja järjestää lisää tapahtumia suun terveyteen liittyen. Tapahtuma voisi olla myös 

yhteistyössä Keuruun kaupungin kanssa, jolloin tapahtumaan saataisiin lisää yhteistyötahoja. 

Yhtenä tehtävärasteista oli plakkivärjäys ja hampaiden harjaus, tätä voisi kehittää siten, että 

harjausopetuksen voisi videoida ja lähettää oppilaan vanhemmille sähköpostilla. Näin vanhem-

mat havainnollistaisivat harjausopetuksen paremmin ja osaisivat kiinnittää lapsen hampaiden 

harjauksessa huomiota oikeisiin kohtiin. Tällä videolla suun terveydenhuollon ammattilainen 

voisi myös kertoa lapselle ja vanhemmille vinkkejä suun terveyttä edistävään ruokavalioon. 

Mikäli tapahtumaan saataisiin jatkuvuutta, niin sen vaikutusta lasten suun terveyden omahoito-

tottumuksiin voitaisiin tutkia. Tässä voisi tehdä yhteistyötä Keuruun kaupungin suun terveyden-

huollon kanssa, tutkimalla oppilaiden suun omahoitotottumuksia ja siinä saavutettavaa paran-

nusta, joka tulisi toiminnallisen tapahtuman ansiosta. Tällä tavoin tehtävärasteihin saataisiin 

parannuksia ja tapahtumaa tarvittaessa muutenkin kehitettyä. 
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8 LIITTEET 

 

LIITE 1. PLAKKIVÄRIKORTTI KOTIIN 

 

 
 

Puhtaita hymyjä Pohjoislahden ala-asteella 

Suun terveyden toiminnallinen tapahtuma 6–8-vuotiaille  

28.8.2020 
 

Suuhygienistiopiskelijat 
Henna Jouhtimäki & Sanni Lähdekorpi 

 
Teimme tapahtumapäivänä lapsille plakkivärjäyksen, 

joka paljastaa bakteerit hampaiden pinnoilta. 

Kirjasimme tähän korttiin plakin sijainnin ja omat tavoitteet. 
 

 
SUUN OMAHOIDON MUISTILISTA 

 

• Harjaa hampaat kahdesti päivässä 

fluoritahnalla 

• Syö ateriat säännöllisesti, napostele 
harvoin 

• Käytä ksylitolia joka aterian jälkeen 

• Käytä janojuomana vettä 

 

Alla olevaan hammaskaareen on merkitty mahdolliset plakkikohdat, 
jotka selvisivät plakkivärjäyksessä. Näihin sinun tulee kiinnittää tarkempaa 

huomiota hampaita harjatessasi. 

 
 

 
 
  

PLAKKIVÄRJÄYSKORTTI 
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LIITE 2. PALAUTELOMAKE OPPILAILLE 

PALAUTE SUUN OMAHOIDON TAPAHTUMASTA 
POHJOISLAHDEN ALAKOULULLA 28.8.2020 
 

Rastita mielestäsi sopiva hymynaama. 

  

Piditkö tehtävärasteista? 

   🙂    😐    🙁 

Oliko tapahtuma hyvä?     

   🙂    😐    🙁 

Opitko jotain uutta?    

   🙂    😐    🙁 

 

Mikä tapahtumassa oli hyvää? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mitä muuta olisit toivonut? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vapaa palaute 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kiitos tapahtumaan osallistumisesta! 💜 

Suuhygienistiopiskelijat Henna Jouhtimäki ja Sanni Lähdekorpi 

 


