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Muista suojalasit uuden vuoden juhlahumussa! 
Hae suojalasit veloituksetta lähimmästä Specsavers Optikko -liikkeestä 29.–30.12.2014 

Loppuvuoden juhlahumu tuo mukanaan vaarallisia tilanteita: ilotulitteet aiheuttavat joka vuosi 

vakavia silmävahinkoja, jotka olisi voitu välttää suojalaseja käyttämällä. Koko perheen on hyvä 

varustautua keskiviikon juhlahumuun suojaamalla silmänsä huolellisesti. Lähes kaikki 

ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat ja onnettomuudet olisi mahdollista välttää 

ennakoimalla tilanteet ja käyttämällä asianmukaisia suojalaseja. Specsavers haluaa muistuttaa 

silmien suojaamisen tärkeydestä – jokainen Specsavers Optikko -liike kautta maan jakaa 50 

ensimmäiselle kävijälle suojalasit veloituksetta 29.–30.12.2014 välisenä aikana.   

Ilotulitusten ihaileminen ja ampuminen ovat monille suomalaisille uuden vuoden odotetuimpia kohokohtia. 

Jännittävässä ja hauskassa juhlaperinteessä piilee kuitenkin myös vaara, sillä erilaiset raketit ja räjähteet 

aiheuttavat vuosittain silmävammoja ja tulipaloja. Suurin osa onnettomuuksista olisi mahdollista estää 

yksinkertaisesti suojalaseja käyttämällä ja ilotulitteiden käyttöohjeita noudattamalla. Suojalasit suojaavat 

silmiäsi kipinöiltä ja roiskeilta. Vaikka et itse olisikaan ilotulitteen ampuja, muistathan, että myös yleisön on 

tärkeää käyttää suojalaseja.  

- Moni luulee, että ainoastaan ilotulitteiden ampujien pitäisi suojata silmänsä raketeilta. Tiedon puute 

lisää silmävammojen riskiä, ja haluammekin muistuttaa, että niin ilotulitteita käsittelevän henkilön 

kuin yleisön tulisi suojata silmänsä huolellisesti. Jakamalla suojalaseja liikkeissämme pyrimme myös 

varmistamaan, että mahdollisimman monilta onnettomuuksilta vältytään, kertoo Specsaversin 

viestintäjohtaja Irene Hernberg.  

Specsaversin vinkit silmien suojaamiseen uuden vuoden rakettirallissa                

1. Suojaa omat ja myös lapsiesi silmät aina suojalaseilla! Silmät kannattaa suojata silloinkin, kun 

ainoastaan katselet raketteja välimatkan päästä. Myös isoissa väkijoukoissa asianmukainen 

suojautuminen on tärkeää, sillä niissä ammutaan usein paljon raketteja, yllättäen ja monista eri 

suunnista. 

 

2. Hyvät suojalasit suojaavat silmiä myös sivuilta ja ovat materiaaliltaan kirkasta muovia, josta näkyy 
hyvin läpi. Lasien on pysyttävä hyvin päässä vauhdikkaassakin menossa.  

 

3. Samoja suojalaseja voi käyttää monien vuosien ajan. Laita täksi vuodeksi hankitut lasit hyvään 
talteen seuraavaa uuden vuoden juhlintaa varten!  

 

4. Mikäli sinulla ei vielä ole suojalaseja, hae ne lähimmästä Specsavers Optikko -liikkeestä. Suojalaseja 

jaetaan 50 ensimmäiselle kävijälle veloituksetta 29.–30.12.2014 välisenä aikana. 

 

Lisätietoja:       

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

 

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 

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

Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2013 yli 2,3 miljardia 

https://ex.miltton.fi/owa/redir.aspx?C=677061fbc0f949f89015003b24faac16&URL=mailto%3airene.hernberg%40specsavers.com


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

Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun suomalaisten paikallisyrittäjien omistuksessa oleva 

liikeverkosto kattaa koko maan. www.specsavers.fi 

http://www.specsavers.fi/

