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Specsavers-yrittäjät Annukka Jaskari ja Katja Aspegren-Palmu 

lahjoittivat hyvää näköä Oulun seudun ammattikorkeakouluun  

 
Optikkoyrittäjät Annukka Jaskari ja Katja Aspegren-Palmu ovat lahjoittaneet 

näöntutkimuslaitteiston Oulun seudun ammattikorkeakoulun optometrian opiskelijoille. Jaskari 

ja Aspegren-Palmu halusivat tukea hyväntekeväisyystempauksen avulla paikallisen 

koulutusyksikön elinvoimaisuutta. Optometrian opettajat ovat tyytyväisiä lahjoitukseen, sillä 

kasvava koulutusohjelma tarvitsee nyt laadukkaita opetusvälineitä.  
 

Optinen ala kasvaa Suomessa kovaa vauhtia ja optometrian osaajille on entistä enemmän kysyntää. 

Specsavers Haukiputaan optikkoyrittäjät Annukka Jaskari ja Katja Aspegren-Palmu halusivat tukea alan 

paikallista opetusta ja entistä opinahjoaan lahjoittamalla laadukkaan näöntutkimuslaitteiston Oulun 

optometrian opiskelijoille. Optometriaa voi opiskella Oulun lisäksi vain Helsingissä. Lahjoitettu 

tutkimuslaitteisto sisältää kaiken tarvittavan täydellisen näöntarkastuksen tekemistä varten.  

 

- Halusimme lahjoittaa uuden näöntutkimuslaitteiston optometrian opiskelijoille, kun kuulimme, että 

koululla on sellaiselle tarvetta. Toivottavasti voimme tehdä vastaavanlaisia 

hyväntekeväisyystempauksia myös tulevaisuudessa, kertoo Annukka Jaskari.  

 

Näöntutkimuslaitteistoa käytetään opetuksessa pian päivittäin  

 

Annukka Jaskari ja Katja Aspegren-Palmu luovuttivat näöntutkimuslaitteiston Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun optometrian opettajille reilu viikko sitten.   

 

- Tulemme käyttämään uutta näöntutkimuslaitteistoa opetuksessa päivittäin, joten lahjoitus tulee 

tarpeeseen. Laadukas optinen teknologia on todella kallista, joten kyseessä on meille myös selvä 

säästö – optometrian koulutusohjelma kasvaa tulevaisuudessa, joten olisimme joka tapauksessa 

joutuneet hankkimaan pian uusia opetusvälineitä opiskelijoille, opettajat summaavat.  

 

Uudistunut Haukiputaan Specsavers Optikko avattiin 8. huhtikuuta. Liikkeestä kehitetään tällä hetkellä 

täyden palvelun näönhuoltokeskusta, sillä optikkopalvelut, piilolinssien sovitus, työnäkö- ja 

silmälääkäripalvelut ovat jo kaikki saatavilla samasta pisteestä. Optikkoyrittäjien lisäksi asiakkaita palvelevat 

liikkeessä optikko Minna Liedes sekä silmälääkäri.  

 

 

Lisätietoja:                

Optikkoyrittäjä Annukka Jaskari, Specsavers Optikko Haukipudas, 08 556 6811, 

annukka.jaskari@st.fi.specsavers.com                

Optikkoyrittäjä Katja Aspegren-Palmu, Specsavers Optikko Haukipudas, 08 556 6811, katja.aspegren-

palmu@st.fi.specsavers.com                     

Viestintäjohtaja Marjo Halonen, Specsavers Finland, 050 598 7046, marjo.halonen@specsavers.com 

 

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, joka tarjoaa asiakkailleen 

ammattimaisia näönhuoltopalveluita sekä muodikkaita ja laadukkaita silmälaseja edullisin hinnoin. Ympäri 

maailmaa laajentuvalla yhtymällä on yhteensä yli 1 400 optikkomyymälää Iso-Britanniassa, Irlannissa, 

Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. 
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Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2011 1,7 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat 

Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja 

ketju on tähän mennessä avannut yli yhdeksänkymmentä Specsavers Optikko -liikettä, joista suurin osa on 

paikallisten yrittäjien omistuksessa. 


