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HYVÄ JÄSEN!  

Glaukoomayhdistys ry:n toimintaan on tänä keväänä vaikuttanut suuresti koronavirus. Sen vuoksi kaikki vertaiskerhot jouduttiin perumaan koko kevätkaudelta. Lisäksi vuosikokous, kerho-ohjaajien koulutus, yleisötilaisuudet Joensuussa ja Oulussa sekä useita esittelytilaisuuksia jouduttiin perumaan. Säästyneillä resursseilla yhdistys pystyy julkaisemaan tänä vuonna muun muassa kaksi Glaukooma-lehteä aikaisemman yhden sijaan ja muutenkin kehittämään tiedotustaan. 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään elokuussa. Glaukoomayhdistyksen hallitus on päättänyt, että jäsen voi valtuuttaa puolestaan asiamiehen osallistumaan 
kokoukseen täyttämällä ja toimittamalla allekirjoitetun valtakirjan. Se löytyy tämän tiedotteen viimeiseltä sivulta. Tämänhetkinen hallitus jatkaa työskentelyä siihen saakka, kunnes vuosikokous on valinnut uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Syyskaudella pyritään myös jatkamaan vertaiskerhotoimintaa. Glaukoomakerhojen kokoontumisajoista ilmoitetaan seuraavassa jäsentiedotteessa, joka ilmestyy elokuussa. Kannattaa myös seurata tiedotusta yhdistyksen kotisivuilla.
Hyvää kesää ja pysytään terveinä!

Helsingissä 8.6.2020
Ritva, Arja, Margaretha, Martti, Mikko, Aimo, Ari ja Pipsa

Tulevia tapahtumia:
Glaukoomayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään la 15.8. Tampereella ks. kutsu ja muista ilmoittautua! Aikaisempi ilmoittautuminen ei ole voimassa.
Glaukoomayhdistys ry:n kerho-ohjaajien koulutus siirretään ensi vuodelle. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Yleisötilaisuudet Joensuussa ja Oulussa sekä Lahdessa ja Seinäjoella pyritään järjestämään syyskaudella.
Messuesittelyjä pyritään pitämään muutamilla paikkakunnilla tilanteen salliessa.

KUTSU
Glaukoomayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous la 15.8.2020 klo13
Tampereella Sokos Hotel Tornin Ukko-Pekka -kokoustilassa osoitteessa Ratapihankatu 43. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, kolme jäsentä ja heille varajäsenet erovuorossa olevien tilalle. Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi 9.8. mennessä osoitteeseen toimisto@glaukoomayhdistys.fi tai puhelimitse 3.-7.8. ma, ke ja to klo10-17 puh.050-466 2929, muina aikoina tekstiviesti. Kokousmateriaalit voi tilata paperisena 6.8. mennessä tai ladata nettisivujen jäsenosiosta. Kokouspaikalla materiaalit esitetään projektorin avulla. HUOM! Paikalla tulee noudattaa turvavälejä ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Paikalle ei saa tulla, jos tuntee lieviäkään nuhan, yskän tai kuumeen oireita. Jäsen voi valtuuttaa asiamiehen osallistumaan puolestaan kokoukseen. Tämän tiedotteen lopusta sekä nettisivuilta löytyy valtakirja asiamiehen valtuuttamista varten. Täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat tai jäsenyys tarkistetaan kokouspaikalla ennen kokousta. Tervetuloa! 
- HALLITUS

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

Icare Finland Oy tarjoaa Glaukoomayhdistyksen jäsenille 150€ kerta-
alennuksen Icare HOME-silmänpaineen kotimittarista. Lisää: www.silmanpaine.fi ja 
p. 020-730 8080/Asiakastuki.

Annansilmät-Aitta myöntää Glaukoomayhdistyksen jäsenille -15% 
normaalihintaisista tuotteista myymälässä os. 
Palvelukeskus Iiris, Marjaniementie 74, 
Helsinki. Myymälä auki: arkisin klo10-17 ja
lauantaisin klo10-15. Huom! Katso kesän aukiolo: www.annansilmat.fi

Silmäasema
Yhdistyksen jäsenet perheineen saavat liikkeistä maksuttoman silmänpaineen mittauksen ja optikon näöntarkastuksen. Kesätarjouksena normaalihintaiset silmälasit (kehykset ja linssit) -50% ja aurinkolasit (voimakkuuksilla tai ilman) -30%. Tarjous koskee uusia normaalihintaisia tuotteita eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Tarjous on voimassa 1.6.–31.7.2020. www.silmaasema.fi

Instrumentarium, Nissen ja Keops: Yhdistyksen jäsenet saavat liikkeistä maksuttoman silmänpainemittauksen ja optikon näöntarkastuksen sekä alennuksia normaalihintaisista tuotteista; silmälaseista ja aurinkolaseista -40%, piilolinsseistä -25%. Piilolinssien 1. sovitus, vaihtosovitus ja 
jälkitarkastus veloituksetta. Näöntarkastuksen yhteydessä silmänpohjakuvaus 20€ sekä laajennettu näöntutkimus 35€. www.instru.fi, www.nissen.fi, www.keops.fi

Huittisten, Kokemäen ja Sastamalan Näkökeskus:
Yhdistyksen jäsenet perheineen saavat maksuttoman silmänpainemittauksen Näkökeskuksen kolmessa optikkoliikkeessä. Huittisten Näkökeskuksesta voit myös vuokrata IcareHOME silmänpaineiden kotimittarin. www.huittistennakokeskus.fi
www.sastamalannakokeskus.fi
www.kokemaennakokeskus.fi

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

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.

JÄSENLASKU, OSOITTEENMUUTOKSET:
Jäsenkortit ja lasku vuodelle 2020 lähetettiin joulukuussa 2019. Kaksi perättäistä vuotta jäsenmaksun maksamatta jättäneet jäsenet erotettiin kevään viimeisessä hallituksen kokouksessa. Muistathan ilmoittaa osoite- ym. muutokset toimistolle sähköpostitse, puhelimitse puhelinaikoina tai postitse.
TOIMISTO SULJETTU:
Glaukoomayhdistys ry viettää kesälomaa 22.6.-31.7. Toimisto avoinna jälleen maanantaina 3.8., jolloin puhelinaika on klo10-14.
OTA YHTEYTTÄ:
Glaukoomayhdistys ry
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 	
www.glaukoomayhdistys.fi 
Facebookissa: Glaukoomayhdistys ry ja suljettu ryhmä: Glaukoomavertaisryhmä
Puheenjohtaja:
Ritva Kivimäki, 050-4647 674, ritva.kivimaki@glaukoomayhdistys.fi
Järjestösihteeri:
Pipsa Sinkko-Westerholm,
050-466 2929 ma ja to klo 10-14,
toimisto@glaukoomayhdistys.fi

GLAUKOOMAKERHOT syksy 2020:
HUOM! Syksyn kerhotapaamisten päivämäärät ja muut tiedot ilmoitetaan elokuussa ilmestyvässä jäsentiedotteessa 3/2020. 


_______________________________________________________________________________________
Leikkaa irti	
	
					
	               Valtakirja Glaukoomayhdistys ry:n vuosikokoukseen



Valtuutan 	________________________________________________osallistumaan puolestani
		                    (henkilön nimi)  
Glaukoomayhdistys ry:n vuosikokoukseen 15.8.2020 Tampereella. 


Valtuuttajan nimi ja jäsennumero: ___________________________________________________

Paikkakunnalla ja päiväys: ________________________________________________________

Valtuuttajan allekirjoitus: __________________________________________________________



