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Vahinkovoitto

Vieläkö harjoittelette 
purkkapallokisaa varten? 

Unohtaisitte jo moiset 
lapsellisuudet.

Tarvitsen teitä nimittäin 
koematkustajiksi  
kuumailmapalloni 
kyytiin. Siinä vasta 

on jalo tapa 
liikkua!

Ja mahdollisesti 
tuottoisakin. 

Heh heh!

OTA OSAA 
KUUMAILMA-

PALLOKISAAN! VOITA MATKA 
COSTA DEL 

ANKKASOLIIN! 

Testaan vain, 
toimiiko tämä 

vehje.

KLIK

POKS
POKS 

POKS

Kääk! 
Polttimossa 

on puru-
kumia!

Aku-setä!

Käsikirjoitus Theis Christiansen  Piirrokset Aluir Amancio

Ksylitolipurkka on helppo tapa huolehtia hampaista  
aina aterian jälkeen. Meillä Cloettan Jenkki-tiimissä  
on iso tavoite: haluamme muuttaa maailman 
paremmaksi paikaksi yksi hymy kerrallaan.

Haluamme tehdä asioita, jotka innostavat ja rohkaisevat 
ihmisiä hymyilemään enemmän. Hyvänä esimerkkinä 
on käsissäsi pitelemä liite, jossa tutut Ankkalinnan 
hahmot kertovat omat hampaidenhoitovinkkinsä ja 
levittävät samalla hymyilyn ilosanomaa.

Hampaidenhoito ei ole rakettitiedettä, mutta vaatii 
tekoja joka päivä. Todelliset uroteot tehdään omassa 
kylppärissä joka aamu ja ilta, hammashoitolassa  
käydään vain esittelemässä työn tuloksia. 

Seuraavan kerran kun kävelet pihalla, koulussa tai  
selaat somea kotona, mieti, löytyykö ympäriltäsi  
joku, joka tarvitsisi pientä lisä-energiaa tai rohkaisua? 
Anna hymysi loistaa, se tarttuu muihinkin! 

Iloisin terkuin Turusta,
Ksylitolitiedottaja Milla Vihanto 
sekä 240 hymyilevää cloettalaista
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MAAILMA 
PAREMMAKSI 

YKSI HYMY 
KERRALLAAN

Yksi hymy voi pelastaa jonkun koko 
päivän. Hymyily ei maksa mitään, mutta 

se on yksi parhaista lahjoista, jonka 
voimme toisillemme antaa! 

LUE LEHTI JA 
TESTAA TIETOSI!

Lue lehti huolellisesti. Ovatko 
väittämät oikein vain väärin? Testaa!

Oikeat vastaukset:   
1) Väärin. Purukaluston 
reikiintymistä.  
2) Oikein!  
3) Väärin. Joskus Pekan 
rötöstelyaikataulu on 
liian tiukka.  
4) Oikein!  
5) Oikein! Kokeile 
vaikka heti!
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Sokeria sisältävät herkut aiheuttavat 
purukaluston pois putoamista.

Happohyökkäys tarkoittaa sitä, että 
suussa olevien bakteerien muodostamat 
hapot alkavat liuottaa hampaiden 
kiillettä.

Joskus Musta Pekka ei ehdi kotiin ruoka-
aikaan, koska hän ei muista missä asuu.

Ksylitolin käyttö katkaisee happo-
hyökkäyksen ja vähentää myös plakin 
määrää.

Hymy tarttuu helposti ihmisestä  
toiseen. Ja se on hyvä juttu!

MAINOSLIITE MAINOSLIITE
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Varo lieskoja, 
Aku-setä!

Tulella ei sovi leikkiä. 
Puhaltelisit sinäkin 
ennemmin purkka-

palloja.

KODITON

Ärh! Koko juttu on puru-
kuminne syytä! Siitä hyvästä 

saatte viettää seuraavat 
tunnit haravan varressa.

Epäreilua! Aku-
setä pani...

     ...meidät hommiin, ja 
    nyt emme voi treenata   
      huomisiin alue-
          kisoihin... ...joissa voi 

voittaa 10 000 
euroa.

Siinäpä sievä 
summa pelkästä 
purkkapallojen 
puhaltelusta!

€ €

Ostatteko tosiaan 
viisi kiloa puru-

kumia?

Se tulee 
minun... tuota... 
holhokeilleni.

19

Mitä olet 
sullonut 

säkkiisi, Aku-
setä?

Öh, e-en 
yhtikäs 
mitään.

Tällaista rauhaa ja hiljaisuutta ei 
   tavoita... maiskis... mussun...

   kilpailun hälyssä.

Onnistun 
takuulla...

   ...kunhan harjoittelen tovin. 
Nyt keuhkot täyteen 

ja sitten...
...puhallus!

PTUI
POKS

POKS

Ei maksa 
vaivaa, ellei 

sitten...

Kuulkaas, 
lapsikullat.

Olin väärässä. Purkan puhaltelu 
on hauskaa. Jakaisitteko sittenkin  

     muutaman tekniikkasalaisuuden 
              setänne kanssa?

Mikä ettei! 
Tarvitsemme vain 

vähän puru... 
Jukra!

MAINOSLIITE MAINOSLIITE
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Ensin 
suipistetaan 

nokkaa... ...tällä 
lailla...

...ja sitten 
puhalletaan.

Hih! Ei 
noin.

Nyt vain 
nokka 

suppuun... ...ja 
puhallus.FYH

! PTY
H! PTUI!

Teitä surkeampia opettajia 
saa etsiä. Jatkakaa 

askareitanne. Mitä?

Mutta...

Aion napata voitto-
potin. Se vaatii vain 

vähän oveluutta.

Kas näin! Kätken 
ilmapullon lakkini 

alle...

...ja letku johtaa 
ilmaa suoraan 

suuhuni.

Yllätyn välillä 
itsekin omasta 
nokkeluudes- 

tani.

Ooh! 
Vilkaiskaapa 

ikkunasta 
sisälle.

Aku-setä on 
taatusti saanut vihiä 

palkinnosta.

Ja 
huijaa minkä 

kerkiää.

21

Yön pimeydessä: Korvataan ilmapullo 
heliumilla. Tämän jälkeen 

setä muistaa taas olla 
vähän aikaa 
huijaamatta.

Hei sitten, ipanat! 
Minä lähden tuota...

töihin.

Loistavaa, paikalla on 
pelkkiä penskoja. Tästä tulee 

läpihuutojuttu.
PURKKAPALLOKISA

Tervehdys, 
Aku-setä!

Mitä ihmettä? Olin niin  
ajatuksissani, että 

            kurvasin työ-
            paikkani ohi.

Tiedämme 
kyllä, että aiot 

osallistua 
kisaan.

No kun kerran 
olen täällä, niin 

miksikäs en.

Heh heh! Kukaan 
ei taatusti osaa 
epäillä vilunki-

peliä.

PHHH

Mitä ihmettä? Jokin 
taisi mennä 

vikaan.

MAINOSLIITE MAINOSLIITE
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Voi ei! 
Nokkani jäi 

kiinni! Hei, varo 
vähän!

Pois tieltä, 
pallopää!

 
Yritän 

koko ajan!

Haa! Sieltä 
voittajamme 
saapuukin.

Mitä? 
Jippii!

TAPUTAPU

KUUMAILMA-

PALLOKISA MAALI

Ettekö aio 
laskeutua 
lainkaan?

Aion toki! 
Heti kun ilma 

loppuu!

Meidän 
maljamme, 
nassikat.

Oikeastaan 
saisit hävetä, 
mutta kippis 

kuitenkin! 

COSTA DEL 
ANKKASOL

€

HYVÄN PÄIVÄN PERUSTEET:
1. Nuku hyvät yöunet.
2. Pese hampaat aamuin illoin.
3. Syö terveellistä murkinaa ja sammuta janosi vedellä.
4. Nakkaa suuhusi ksylitolia aina syömisen jälkeen.  
5. Nauti päivittäin ulkona liikkumisesta.

PELLEN HELPOT 
HAMMASVINKIT

Le
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Klo 7.30
AAMUPALA

Herätys! Harjaa hampaat 
ja istahda alas. Aamupalan 

aika!  Ja sitten purkka 
poskeen. 

Klo 17:00
PÄIVÄLLINEN

Nam, nyt nautitaan päivän 
toinen lämmin ateria. 
Haaste: yritä puhaltaa 

mahdollisimman iso 
purkkapallo! 

Klo 20:00
ILTAPALA
Nyt voikin jo 

rauhoittua. Muista 
pestä vielä hampaat. 

Hyvää yötä ja 
kauniita unia.

Klo 11:00 
LOUNAS 

Muista juoda myös 
vettä ja jäystä lopuksi 
pala ksylitolipurkkaa 
tai -pastilleja. Sitten 

happihyppelylle. 

Klo 14.30 
VÄLIPALA 

Hyvä välipala on vaikka 
banaani. Älä kuitenkaan 

liukastu sen kuoreen, niin 
kuin Aku. Ja sitten taas 

purkka suuhun!

MAINOSLIITE MAINOSLIITE

KSYLITOLIPURUKUMIN SYÖMINEN 5 – 10 MINUUTTIA 
KERRALLAAN RIITTÄÄ HAPPOHYÖKKÄYKSEN NUJERTAMISEEN. 
HEITÄ KÄYTETTY PURKKA AINA SEKAJÄTTEESEEN  
– NÄIN SIITÄ SAADAAN UUTTA ENERGIAA!
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Aku joutuu tekemään kaikkensa, jotta hammasrivi pysyy kunnossa. 
Hänellä on nimittäin hieman huono tuuri myös näissä asioissa. Eipä ole 
montaa päivää kulunut taas siitäkään, kun hän haravan päälle astuttuaan 
sai varsinaisen raivotärähdyksen. Helppo tapa suojata purukalustoa 
epäonnelta onkin nauttia päivittäin ksylitolia sisältävää purukumia. 

Ankkalinnan asiallisin asukki tietää happohyökkäyksen 
tarkoittavan sitä, että suussa olevien bakteerien tuottamat 
hapot alkavat liuottaa hampaiden kiillettä. Sitten hampaaseen 
voi tulla reikä, ai jai! Mikki on niin kunnollinen, ettei hän ole 
koskaan jättänyt hampaita harjaamatta tai purkkaa syömättä. 

Akun serkku Hannu Hanhi on syntynyt onnellisten tähtien alla. 
Häntä eivät hammashuolet hetkauta, sillä Hannulla ei ole koskaan 
ollut yhtään reikää. Hannulla on kuitenkin varasuunnitelma, jos 
onni ei jokin päivä olisikaan myötäinen. Hän nimittäin säilyttää 
ksylitolipurkkaa povitaskussaan. 
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AKU ANKKA: 
”ONKO TÄMÄ HAMMASTAHNAA VAI MAJONEESIA?”

HANNU HANHI:  
”LUOTAN AINA HYVÄÄN ONNEEN!”

MIKKI HIIRI:  
”NOUDATAN SÄÄNTÖJÄ.”
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Ankkalinnaan mahtuu kaikenkarvaista hampaidenhoitajaa. 
Ketä Ankkalinnan hahmoa sinä muistutat? 

TEE HAUSKA TESTI OSOITTEESSA   

PURUKALUSTO KUNTOON!
MITEN ANKKALINNA HUOLEHTII HAMPAISTAAN?

akuankka.fi/hammastesti

Akun tyttöystävänäkin tunnettu Iines on todellinen kaunotar. 
Hänen salaisuutensa? Tietysti valovoimainen hymy! Kun 
Iines astelee huoneeseen, hänet todellakin huomataan. 
Hammasharjan lisäksi Iines käyttää hammaslankaa ja muistaa 
aina napata ksylitolia syömisen jälkeen. Tälle kaunokaiselle 
on myös tärkeää pysyä hyvässä kunnossa, joten iloa Iineksen 
päivään tuovat säännölliset kuntopyrähdykset. 

Kyllähän Musta Pekka sen tietää – siis että säännöllinen 
ateriarytmi on tärkeä osa terveellistä elämäntapaa. Joskus 
rötöstelyt kuitenkin vievät koko päivän, ja silloin saattaa 
hammaspesukin unohtua. Mahtaa Pekan mieli sitten 
muuttua, kun hammaspeikko kolkuttelee ovella…

Hansu rakastaa nukkumista, eikä liene epäselvää, miten laiska hän 
osaa olla. Hansulta on usein hammasharja täysin hukassa ja siksi 
hän tarvitsee muiden apua. Mummo Ankka pitääkin aina sekä 
hammasharjoja että ksylitolipurkkaa ikkunalaudallaan esillä. Näin 
Hansukin saadaan houkuteltua hammashoidon pariin!

HANSU HANHI:  
”ONKO KUKAAN NÄHNYT HAMMASHARJAANI?”

IINES ANKKA: 
”HYMY ON VIEHÄTYSVOIMANI SALAISUUS!”

MUSTA PEKKA:  
”EN KATSO MITÄ SUUHUNI LAITAN.”

©DISNEY
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KUULOSTAAKO TUTULTA?     
MITKÄ VÄITTÄMÄT PITÄVÄT KUTINSA KOHDALLASI?

©DISNEY

Harjaan hampaani myös aamuisin. 
Hedelmä on minulle mieluisin välipala.
Aamulla tuppaa torkuttamaan, ja hammasharjani on aina hukassa.
Pureksin purkkaa, jottei happohyökkäys yllätä.
Hymyilen usein, koska siitä tulee hyvä olo.
Juon janooni raikasta vettä.
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Ksylitoli on makeuttaja, jota löytyy luonnosta pieniä 
määriä muun muassa marjoista ja hedelmistä. Myös 
ihmisen oma aineenvaihdunta tuottaa ksylitolia. 

Ksylitolin hammasystävälliset vaikutukset on löydetty 
Suomessa, Turun yliopiston hammaslääketieteen 
laitoksella 1970-luvulla. 

HAMPAIDEN PARHAAKSI
Ksylitolin hammasystävällisyys perustuu 
sen kykyyn ehkäistä reikiintymistä 
aiheuttavien Streptococcus mutans 
-bakteerien kasvua sekä vilkastuttaa 
syljen eritystä. Suun bakteerit eivät 
tehokkaasti pysty käyttämään ksylitolia 
ravinnokseen, joten ne eivät pääse 
lisääntymään suussa. Samalla plakin 
määrä vähenee ja hampaat on helpompi 
puhdistaa. Hammasplakin korkea määrä 
on hampaiden reikiintymisen riskitekijä.

Suun bakteerien hapontuotanto keskeytyy 
ksylitolin nauttimisen jälkeen ja siksi puhumme 
happohyökkäyksen katkaisemisesta. Ksylitoli 
häiritsee bakteerien toimintaa silloin, kun purkka 
tai pastilli on suussa. Siksi tätä bakteerien 
häirintää kannattaakin tehdä aina aterian 
jälkeen, 3–5 kertaa päivässä. 

Ksylitolin tutkimusnäyttö on vahvaa ja täysksylitoli-
purukumilla on ollut EU:n terveysväite jo vuodesta 2009.  
Tavoitteena onkin, että jokainen suomalainen löytäisi itselleen 
sopivan tavan katkaista happohyökkäys: sellaisen purkan tai 
pastillin, jonka haluaa nauttia lounaan, jälkiruoan tai välipalan 
jälkeen. Ksylitolipurkkapalaan tiivistyy vuosikymmenien  
tutkimus ja vankka tuotekehitys.  
Nauti pieni pala hymyä, aina aterian jälkeen!

Koululaisen hampaista on erityisen tärkeää 
huolehtia, sillä hampaat reikiintyvät helposti 
etenkin puhkeamisvaiheessa. 

OTA HAMPAIDENHOITOVINKEISTÄ VAARI

KSYLITOLI ON HELPPO TAPA 
PITÄÄ HUOLTA HAMPAISTA

©DISNEY
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TERVEELLISET ELINTAVAT,  VEDEN JUONTI 
JANOJUOMANA ja HYVÄ SUUHYGIENIA  
pitävät pöpöt poissa ja hymyn huulilla. 
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Pian uraauurtavien tutkimusten jälkeen vuonna 1975 markkinoille 
tuli maailman ensimmäinen ksylitolipurukumi, Xylitol-Jenkki. 
Edelleen tuo klassikkomaku peppermint, tuttavallisemmin 
”sininen Jenkki”, on suomalaisten suosikki. Sen rinnalle on 
vuosikymmenien aikana tullut runsas valikoima raikkaan viileitä, 
hedelmäisiä ja karkkimaisia purkkamakuja. 

Ravitsevan ruoan ja hyvien välipalojen 
ansiosta myös ankkalinnalaisten 
ystäviemme energiatasot pysyvät korkealla 
koko päivän. Ja aikamoisia seikkailuja 
löydätkin selaamalla tätä lehteä!

KSYLITOLILLA HAPPOHYÖKKÄYKSIÄ VASTAAN

©
DIS

NEY



Kasvot käyttävät hymyilyyn 
vähintään 17 eri lihasta – ja 

oikein leveään hymyyn 
tarvitaan jopa 43 eri 

kasvolihaksen yhteistyötä.
Virnistely käykin 

kuntoilusta. 

Hymy tarttuu! 
Kun käännät suupielet 
ylöspäin, levität hyvää 

fiilistä myös muille.

USKO TAI ÄLÄ!
TIESITKÖ NÄMÄ ASIAT HYMYILYSTÄ?

Hymy rentouttaa 
koko kehon. Jos uni 

ei illalla tule, muistele 
hetki jotakin hauskaa 

sattumusta.

©DISNEY
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Kun näytät iloiselta, 
sinua on helpompi 
lähestyä ja uusiin 

ihmisiin tutustuminen 
helpottuu.

Jos kaaduit tänään 
fillarilla, hyviä uutisia: 

hymyily lievittää 
kipua!

Jotkut eläimet, kuten 
delfiinit, näyttävät usein 

olevan hymyssä suin. 
Tosiasiassa vain ihmiset 
(ja Ankkalinnan asukit) 

osaavat hymyillä!

HAASTETEHTÄVÄ   •   LEVITÄ HYMYÄ YMPÄRILLESI – KATSO, MITÄ TAPAHTUU!
Hymyile viidelle ensimmäiselle vastaantulijalle. Kirjoita havaintosi alle. Mitä tapahtui?
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PIENI 
PALA 
HYMYÄ
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