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Suomalaiset lahjoittivat ennätykselliset 7 500 silmälasiparia 
Tansaniaan 
Pohjois-Tansaniassa sijaitsevan Arushan SOS-Lapsikylän asukkaille silmälasien hankkiminen on usein 

lähestulkoon mahdotonta 

 

Optikkoketju Specsaversin ja Vision For All -yhdistyksen valtakunnallinen silmälasikeräys päättyi 

25.10. ennätyksellisin tuloksin. Puolitoista kuukautta kestäneen kampanjan aikana Specsavers-

liikkeisiin ympäri Suomen lahjoitettiin 7 500 silmälasiparia. Vapaaehtoinen optikkoryhmä lähtee 

marraskuussa Pohjois-Tansaniaan Arushan SOS-Lapsikylään tekemään näöntarkastuksia ja 

lahjoittamaan laseja apua tarvitseville.  

 

Edellisvuonna Specsaversin ja Vision For All -yhdistyksen keräykseen lahjoitettiin yhteensä 5 000 silmälasiparia 

ja nyt viimevuotinen ennätys rikkoontui huiman 7 500 lahjoitetun silmälasiparin myötä. 

 

- Silmälaseja tuodaan meille jatkuvasti, mikä on todella hienoa! Saimme Lappeenrantalaisilta Tansaniaa 

varten noin 500 silmälasiparia, ja tämän lisäksi koko meidän henkilökunta lahjoitti lasit keräykseen. 

Lähdemme pian viemään laseja Tansaniaan – saamme edelleen päivittäin ihmisiltä lahjoituslaseja, ja 

vaikka ne eivät tälle hyväntekeväisyysmatkalle ehdi mukaan, välitämme ne eteenpäin tulevia matkoja 

varten, toteaa silmälasikeräyksessä myös aiempina vuosina mukana ollut lappeenrantalainen 

optikkoyrittäjä Timo Korhonen.   

 

90 % näköongelmista kärsivistä ihmisistä asuu kehitysmaissa, ja vaikka merkittävä osa maailman 

näköongelmista olisi korjattavissa pelkillä silmälaseilla¹ ², on silmälasien hankkiminen Kilimanjaron seudun 

syrjäisissä lähikylissä paikallisille usein vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Arushan SOS-Lapsikylä sijaitsee 

kaupungin laitapuolella, 13 kilometriä kaupungin keskustasta3. SOS-Lapsikylät aloittivat toimintansa Tansaniassa 

vuonna 1984. Pohjois-Tansaniassa sijaitsevan Arushan SOS-Lapsikylä avasi ovensa ensimmäisille asukkaille 

vuonna 2000.  

 

- On todella hienoa, että ihmiset ovat lahjoittaneet kaappien perukoilta itselleen tarpeettomia laseja näin 
runsaasti. Lasit tulevat saamaan hyvän kodin, ja samalla voimme tehdä hyvää jatkossakin, toteaa Vision 

For All Finland -yhdistyksen toiminnanjohtaja Irina Haahtela. 

 

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.  
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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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