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Suomalaiset lahjoittaneet jo nyt yli 5 000 silmälasiparia Tansaniaan 
Viimevuotinen 5 000 silmälasiparin ennätys rikkoontuu tänä vuonna 
 

Vision For All -yhdistyksen ja optikkoketju Specsaversin syyskuussa käynnistämä silmälasikeräys 

ei ole vielä päättynyt, mutta jo nyt eri puolilla Suomea on lahjoitettu ennätykselliset yli 5 000 

silmälasiparia. Valtakunnallisessa keräyksessä on käynnissä loppukiri, kun silmälaseja kerätään 

vielä tämän viikon perjantaihin 25.10. asti.  

 

Optikkoketju Specsaversin ja Vision For All -yhdistyksen järjestämän keräyksen avulla halutaan kannustaa 

suomalaisia lahjoittamaan tarpeettomaksi jääneitä silmälasejaan eteenpäin apua tarvitseville. Tänä vuonna myös 

julkisuuden henkilöt ovat innostuneet lahjoittamaan lasinsa keräykseen. Muun muassa laulaja Saara Aalto, tv-

persoona Baba Lybeck, vaatesuunnittelija Katri Niskanen, laulaja Sonja Lumme ja poliitikko Hannele 

Luukkainen ovat antaneet käytöstä pois jääneet silmälasinsa Tansanian-matkalle. 

 

- Suomalaiset ovat ylittäneet itsensä tänä vuonna, sillä liikkeisiin on lahjoitettu yli 5 000 silmälasiparia jo 

ennen keräyksen varsinaista päättymispäivää. Tästä tilanteesta on erittäin hyvä lähteä viemään laseja 

apua tarvitseville Tansaniaan. Keräys jatkuu kuitenkin vielä koko viikon, joten kiitollisina otamme 

vastaan joka ikiset silmälasit, toteaa Specsaversin viestintäjohtaja Irene Hernberg. 

 

Syksyn keräyskohde on Tansania, joka on yksi maailman köyhimmistä valtioista. Tansaniassa on runsaasti pulaa 

näönhuolto- ja terveydenhoitopalveluista, ja heikko näkö vaikeuttaa paikallisten koulunkäynti- ja 

työntekomahdollisuuksia. Silmälasikeräys Tansaniaan jatkuu vielä 25.10. saakka kaikissa Specsavers Optikko -

liikkeissä. Vapaaehtoinen optikkoryhmä lähtee viemään lahjoitettuja laseja Tansaniaan Kilimanjaron seudun 

syrjäisiin lähikyliin marraskuussa. 

 

Suomalaiset ovat myös aiempina vuosina ottaneet aktiivisesti osaa silmälasikeräykseen: Specsavers Optikko -

liikkeisiin on lahjoitettu viime vuosina yli 20 000 silmälasiparia. Vision For All -yhdistyksen aikaisemmat 

avustusmatkat ovat suuntautuneet Ecuadoriin, Bangladeshiin, Peruun, Sri Lankaan ja Malawiin. Hyväkuntoisia ja 

ehjiä silmä- ja aurinkolaseja otetaan vastaan myös keräyksen jälkeen kaikissa Specsavers Optikko -liikkeissä.  

 

Lisätietoja:  

Viestintäjohtaja Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com  

Toiminnanjohtaja Irina Haahtela, Vision For All Finland, 040 413 1222, irina.haahtela@gmail.com   

Specsavers Optikko -liikkeet, www.specsavers.fi 
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TAUSTATIETOA NÄKÖONGELMISTA KANSAINVÄLISESTI: 

 

 284 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa kärsii näköön liittyvistä ongelmista, heistä 245 miljoonalla on 

heikko näkökyky ja 39 miljoonaa on sokeita1 

 90 % näköongelmista kärsivistä asuu kehitysmaissa ja merkittävä osa maailman näköongelmista olisi 

korjattavissa pelkillä silmälaseilla¹ ². 

 65 % näköongelmaisista ihmisistä on yli 50-vuotiaita, vaikka tämä ikäryhmä kattaa vain 20 % maailman 

väestöstä1 

 Maailman näköongelmien ennustetaan lisääntyvän räjähdysmäisesti elintasosairauksien, kuten 

diabeteksen lisääntyessä2 

 

TAUSTATIETOA TANSANIASTA: 

 

 Tansania on Itä-Afrikassa sijaitseva valtio, jossa asuu noin 47 miljoonaa ihmistä. Tansania on yksi maailman 

köyhimmistä maista. Human Development Index -sijoitus vuodelta 2011 oli 152. Tansanialaisten 

keskimääräiset vuositulot ovat 1 500 euroa vuodessa.  

 

 Pääosa maan väestöstä (noin 98 prosenttia) on bantuihin lukeutuvia afrikkalaisia, jotka jakaantuvat yli 120 

eri etniseen ryhmään. 

 

 Väestö on jakaantunut hyvin epätasaisesti maan eri osiin. Ilmastoltaan ja maaperältään suotuisat alueet 

ovat tiheämmin asuttuja, kun taas maaperältään köyhät ja kuivat alueet esimerkiksi maan sisäosissa ovat 

harvaan asuttuja. 

 Korruptio on Tansaniassa vaikea ongelma, joka ulottuu kaikille yhteiskunnan tasoille. Viranomaisten 

lahjontavaateet ja epävirallisten palvelumaksujen periminen on yhä tavallista julkisten palvelujen saamiseksi. 

Korruptiosta kärsivät erityisesti köyhät ja vähän koulutetut.  

 Tansanian armeijan (TPDF) mukaan erityisesti pakolaisvirrat konfliktialueilta, salametsästys, käsiaseiden 

räjähdysmäinen kasvu, poliittinen fundamentalismi, monikansallinen terrorismi ja ympäristön pilaantuminen 

uhkaavat maan sisäistä turvallisuutta.  

 Lähde: Ulkoasiainministeriö, maatiedosto: Tansania  

Vision For All on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka toimii jo useissa Euroopan maissa. 

Yhdistys kerää käytettyjä silmälaseja ja organisoi näöntarkastuksia sekä kerättyjen silmälasien jakelua 

kehitysmaissa. Suomessa toimii Vision For All Finland (VFA Finland). www.visionforall.info 

 

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 400 

optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, 

Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2012 1,6 miljardia euroa. 

Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa 

Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun liikeverkosto kattaa koko maan. 

____________ 
1 WHO. Vision 2020 Global Facts. 
2 Cibavision. Global Statistics on Blindness & Vision Impairment. 
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