Jäsentiedote 4/2020
Hyvä jäsen!
Glaukoomayhdistys ry:n toimintaa on lamauttanut kuluvana vuonna koronavirus. Maaliskuisen Maailman Glaukoomaviikon jälkeen messuja tai muita tapahtumia ei ole järjestetty eikä Glaukoomayhdistys ole pystynyt järjestämään omia yleisö- tai jäsentilaisuuksia. Syyskaudella kerhotoimintaa pidettiin paikkakunnilla, joissa rauhallinen koronatilanne on mahdollistanut kokoontumisen. Vuonna 2021 toiminta tulee muotoutumaan vallitsevan tilanteen mukaiseksi. Maaliskuussa vietetään jälleen kansainvälistä Maailman Glaukoomaviikkoa 7.-13.3.2021. Yhdistys kannustaa kaikkia vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä sekä glaukoomakerhon ohjaajia ja jäseniä osallistumaan viikkoon! Lue lisää viikosta ja osallistumismahdollisuuksista tästä tiedotteesta.
Kevätkauden glaukoomakerhojen toteutumisesta ei ole varmuutta. Alustavat kevään kokoontumisajat löytyvät tästä tiedotteesta. Seuraa yhdistyksen kotisivuja, jossa tiedotetaan mahdollisista muutoksista kerhotoiminnassa.

Yhdistyksen varsinainen kokous ja aloitteet 2021 Glaukoomayhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan: "Yhdistyksen varsinainen kokous on huhtikuun loppuun mennessä pidettävä vuosikokous". Lisäksi 7§:ssä mainitaan: "Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita vuosikokoukselle. Vuosikokoukseen tarkoitettu aloite on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun loppua". Koronavirusepidemian johdosta hallitus ei ole vielä päättänyt kokouksen ajankohtaa ja tilannetta seurataan. Kokouksesta tullaan tiedottamaan jäsenille yhdistyksen kotisivuilla sekä Jäsentiedotteessa 1/2021, joka julkaistaan helmi-maaliskuun vaihteessa. 
Hyvää loppuvuotta!
Helsingissä 26.11.2020
Ritva, Arja H., Arja K., Aimo, Ari, Margaretha, Mikko ja Pipsa

Tulevia kevätkauden tapahtumia:
Maailman Glaukoomaviikko 7.-13.3.2021 on kahden kansainvälisen järjestön, World Glaucoma Association:in (WGA) ja World Glaucoma Patient Committee:n (WGPC) yhteistyössä toteuttama teemaviikko. Viikon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta glaukoomasta. Viikon tavoitteena on muistuttaa kaikkia säännöllisten silmälääkärissäkäyntien tarpeellisuudesta glaukooman varhaiseksi havaitsemiseksi. Teemaviikolla järjestetään lukuisia tapahtumia ympäri maailman. Viikko yhdistää glaukoomapotilaat, alan järjestöt ja yritykset sekä terveydenhoitoalan ammattilaiset. Glaukoomayhdistys ry on osallistunut useana vuonna viikkoon järjestämällä tapahtumia eri puolella Suomea. Yhdistys kutsuu vuonna 2021 kaikki vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet, sekä glaukoomakerhojen ohjaajat ja jäsenet järjestämään viikolla glaukoomaan liittyviä tapahtumia. Tapahtuma voi olla esilläolo tai yhdistyksen esitteiden ja lehtien jakotilaisuus esimerkiksi sairaalassa, kirjastossa, ostoskeskuksessa tai yhteisötalolla. Toiminnassa tulee huomioida paikallinen koronavirustilanne. Muun muassa Tampereella TAYS:n Potilasjärjestötila on varattu esittelytapahtumalle perjantaina 12.3.2021. Jos olet kiinnostunut yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta esim. esittelyistä ja materiaalien jakamisesta, ota yhteys puheenjohtajaan.

Jäsenedut
Edut saat näyttämällä Glaukoomayhdistyksen jäsenkorttia. Korona-aikana aukioloissa saattaa olla muutoksia, tarkista aukiolot liikkeistä.

1. Icare Finland Oy tarjoaa Glaukoomayhdistyksen jäsenille 150€ kerta-alennuksen Icare HOME-silmänpaineen kotimittarista. Lisää linkistä: www.silmanpaine.fi ja soittamalla asiakastukeen numeroon 020-730 8080.

2. Annansilmät-Aitta myöntää Glaukoomayhdistyksen jäsenille 15 prosentin alennuksen normaalihintaisista tuotteista myymälässä osoitteessa Palvelukeskus Iiris, Marjaniementie 74, 
Helsinki. Myymälä on auki arkisin kello 10-17 ja lauantaisin kello10-15. 
Lisää linkistä: www.annansilmat.fi

3. Silmäaseman liikkeistä yhdistyksen jäsenet perheineen saavat maksuttoman silmänpaine-mittauksen ja optikon näöntarkastuksen sekä kampanjaetuna normaalihintaisista silmälaseista 50 prosentin alennuksen ja aurinkolaseista 30 prosentin alennuksen. Tarjous on voimassa 1.-31. tammikuuta 2021. Lisää tietoa linkistä: www.silmaasema.fi

4. Instrumentarium, Nissen ja Keops -liikkeistä yhdistyksen jäsenet saavat maksuttoman optikon suorittaman näöntarkastuksen ja silmänpainemittauksen hintaan 10€ sekä alennuksia normaali-hintaisista tuotteista; silmälaseista ja aurinkolaseista 40 prosentin alennuksen ja piilolinsseistä 
25 prosentin alennuksen. Lisäksi piilolinssien ensimmäinen sovitus, vaihtosovitus ja jälkitarkastus veloituksetta. Näöntarkastuksen yhteydessä silmänpohjakuvaus 20€ (normaalisti 40€) ja 
laajennettu näöntutkimus 35€ (normaalisti 60€). Lisää tietoa linkeistä: www.instru.fi, www.nissen.fi, www.keops.fi

5. Huittisten, Kokemäen ja Sastamalan Näkökeskuksista yhdistyksen jäsenet perheineen saavat maksuttoman silmänpainemittauksen. Huittisten Näkökeskuksesta voit myös vuokrata IcareHOME silmänpaineiden kotimittarin. Lisää linkeistä: www.huittistennakokeskus.fi,
www.sastamalannakokeskus.fi ja www.kokemaennakokeskus.fi

6. Silmäsairaala Valo Helsinki ja Kouvola tarjoavat yhdistyksen jäsenille etuna toimistomaksun hintaan 0€ (ovh. 18,50€). Esitä jäsenkortti jo ilmoittautumisvaiheessa. Lisää linkistä: www.silmasairaalavalo.fi

7. Kysy silmälääkäriltä. Silmätautien erikoislääkäri Anna-Ulrika Sarikkola vastaa yhdistyksen jäsenten esittämiin kysymyksiin glaukoomasta. Vastattaviksi ja julkaistaviksi kotisivujen jäsenosiossa valitaan kysymyksiä, joista on apua mahdollisimman monelle. Lääkäri ei voi netissä tehdä diagnoosia tai vastata henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyviin kysymyksiin.

Ota yhteyttä yhdistykseen. Osoite on: Glaukoomayhdistys ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 	
Kotisivut: www.glaukoomayhdistys.fi 
Facebookissa yhdistys löytyy nimellä: Glaukoomayhdistys ry
Suljettu ryhmä löytyy nimellä: Glaukoomavertaisryhmä

Puheenjohtaja Ritva Kivimäki, puhelinnumero 050-4647 674 ja sähköpostiosoite ritva.kivimaki@glaukoomayhdistys.fi

Järjestösihteeri Pipsa Sinkko-Westerholm, puhelinnumero 050-466 2929. Yhdistyksen puhelinajat ovat maanantaina, keskiviikkona ja torstaina kello 10-18. Toimiston ja järjestösihteerin sähköpostiosoite: toimisto@glaukoomayhdistys.fi

Glaukoomakerhot kevätkaudella 2021
Huomio! Koronatilanteesta johtuen kerhoaikoihin saattaa tulla muutoksia. Seuraa ilmoittelua kotisivuilla tai ota yhteyttä ohjaajiin tai toimistoon.

Helsingin glaukoomakerho kokoontuu paikassa: Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, FADE-huone. Kevään tapaamisista kysy ohjaajalta. Ohjaaja on Irmelin Lundström, puhelinnumero 050-541 4768, sähköposti irmelin.lundstrom@gmail.com

Hämeenlinnan seudun glaukoomakerho kokoontuu paikassa: Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry, 
Brahenkatu 21. Kevään tapaamisista kysy ohjaajalta. Ohjaaja: Leena Maununen, puhelinnumero 050-4322 879, sähköposti leena@maununen.fi

Joensuun seudun glaukoomakerho kokoontuu paikassa: Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry,
Kauppakatu 17 B, 2. kerros. Kevään tapaamiset ovat maanantaisin kello 15-17: 25. tammikuuta, 22. helmikuuta, 29. maaliskuuta, 26. huhtikuuta ja 24. toukokuuta. Ohjaajat ovat Arja Karti, puhelinnumero 045-248 7400, sähköpostiosoite kartiarja@gmail.com ja  Elsa Mertanen, sähköpostiosoite elsi.mertanen@gmail.com

Kemin seudun glaukoomakerho kokoontuu paikassa: Annantupa, 2.kerros, Keskuspuistonkatu 28. Kevään tapaamisista kysy ohjaajilta. Ohjaajat: Pirjo Heikinjuntti, puhelinnumero 040-517 0803, sähköposti pirjo.heikinjuntti@pp.inet.fi ja Sirpa Kainulainen, puhelinnumero 040-1955 827, sähköposti sirpa.kainulainen@gmail.com

Kuopion seudun glaukoomakerho kokoontuu paikassa: Minnantupa, Minna Canthin katu 43. Käynti sisäpihan puolelta. Kevään tapaamisista kysy ohjaajalta. Ohjaaja: Marja-Leena Reinikainen, puhelinnumero 0400-389 565, sähköposti mlreini802@gmail.com

Lahden seudun glaukoomakerho kokoontuu paikassa Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n
Toimintakeskus, Puistokatu 9. Kevään tapaamiset ovat tiistaisin kello 15.30-17: 
26. tammikuuta, 23. helmikuuta, 30. maaliskuuta, 27. huhtikuuta ja 25. toukokuuta.
Ohjaajat: Aimo Kuorikoski, puhelinnumero 0440-795 097, sähköpostiosoite aimokuo@gmail.com 
ja Raili Saari, puhelinnumero 040-542 8517.

Porin seudun glaukoomakerho kokoontuu paikassa: Satakunnan yhteisökeskus, Otavankatu 5. Kevään tapaamisista kysy ohjaajalta. Ohjaaja: Tuula Koskinen, puhelinnumero 045-6452 680, sähköposti tuula.koskinen02@gmail.com

Seinäjoen seudun glaukoomakerho kokoontuu paikassa: Seinäjoen Järjestötalo, Kauppakatu 1, 2.kerros. Kevään tapaamiset ovat keskiviikkoisin kello15-17:  13. tammikuuta, 10. helmikuuta, 10. maaliskuuta, 14. huhtikuuta ja 12. toukokuuta. Ohjaajat: Mikko Hautamäki, puhelinnumero 050-3399 245, sähköpostiosoite kttuning@gmail.com ja Anneli Talvi, puhelinnumero 040-7377 847, sähköpostiosoite anneli.talvi@gmail.com

Turun seudun glaukoomakerho kokoontuu paikassa Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Läntinen Pitkäkatu 37, 2. kerros. Kevään tapaamiset ovat torstaisin kello13.30-15.30: 
21. tammikuuta, 18. helmikuuta, 18. maaliskuuta, 22. huhtikuuta ja 20. toukokuuta. 
Ohjaajat: Arja Hellsten, puhelinnumero 040-703 1847, sähköpostiosoite hellsten.arja@gmail.com ja Maija Lehtiö, puhelinnumero 0400-695 466, sähköpostiosoite maija.lehtio@saunalahti.fi

Tampereen seudun glaukoomakerho kokoontuu paikassa: Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n toimintakeskus, Kuninkaankatu 8 A, 2.krs, kerhohuone. Kevään tapaamiset ovat keskiviikkoisin kello16-18: 20. tammikuuta, 17. helmikuuta, 17. maaliskuuta ja 21. huhtikuuuta. Ohjaaja: Elvi Soininen, puhelinnumero 040-715 1015, sähköpostiosoite elvi.soininen1@gmail.com

Vaasan seudun glaukoomakerho kokoontuu paikassa: Palosaaren seurakuntakeskus, kerhotila Toivonkulma, Kapteeninkatu 14-16. Kevään tapaamiset ovat tiistaisin kello 16-18.30: 
26. tammikuuta, 23. helmikuuta, 30. maaliskuuta, 27. huhtikuuta ja 25. toukokuuta. Ohjaajat: Kaisa Virtanen, puhelinnumero 040-730 2886, sähköpostiosoite kaisa.virtanen@netikka.fi ja Helena Oxman, puhelinnumero 050-4367 687, sähköpostiosoite helena.oxman@elisanet.fi

Vantaan glaukoomakerho kokoontuu paikassa: Tikkurilan asukastila, Lummetie 2, 
Kokoustila 1. Kevään tapaamiset ovat keskiviikkoisin kello14-16: 13. tammikuuta., 10. helmikuuta, 10. maaliskuuta ja 14. huhtikuuta. Ohjaajat: Anneli Korkiakoski, puhelinnumero 050-563 1220, sähköpostiosoite annelikorkiakoski@gmail.com ja Irma Ropponen, puhelinnumero 040-562 8354, sähköpostiosoite irma.ropponen@kolumbus.fi. LOPPU.





