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Puheenjohtajan palsta

KKoronaviruspandemia on edelleen vai-
kuttanut yhdistyksen toimiin. Syyskau-
della tilanne kuitenkin helpottui siinä 

määrin, että tiedotustoiminnan lisäksi pääs-
tiin osittain toteuttamaan muutakin suunni-
teltua toimintaa. Glaukoomakerhot pystyivät 
jo jatkamaan kokoontumisiaan useilla paik-
kakunnilla. Myös kerho-ohjaajille järjestettiin 
marraskuussa kaksipäiväinen koulutustilai-
suus tukemaan heitä tässä tärkeässä vertais-
toiminnan hoitamisessa. Lisäksi yhdistys esit-
teli toimintaansa ja jakoi glaukoomatietoutta 
kahdessa messutapahtumassa, Oulussa ja Tu-
russa. Suomen Silmähoitajat ry:n opintopäi-
villä esiteltiin potilasyhdistyksen toimintaa ja 
luotiin yhteyksiä glaukoomapotilaita hoitavi-
en hoitajien kanssa. Valtakunnallisia yleisöti-
laisuuksia ei ole voitu toteuttaa lähes kahteen 
vuoteen.  Kevät- ja syyskaudella järjestettiin 
verkossa Teams-luentotilaisuudet. Syyskau-
della jatkettiin tiedotuskampanjointia mai-
nosilmoituksilla, joissa kerrottiin glaukoo-
masta silmälääkärin ja glaukoomapotilaan 
näkökulmasta sekä annettiin infoa yhdistyk-
sestä. 
Marraskuun alussa avattiin yhdistyksen uudet 
saavutettavat kotisivut, joita kuka tahansa voi 
käyttää helposti ja ymmärtää mitä ne sisältä-
vät. Myös jäsenrekisteri uudistettiin, mikä hel-
pottaa toimihenkilön työtä jäsenyyteen liitty-
vien tehtävien hoitamisessa.
Jäsenmäärä jatkaa kasvuaan valtakunnallises-
ti, ollen marraskuussa jo yli 1600 jäsentä, kas-
vua vuoden takaiseen yli kolmesataa jäsentä. 
Ilahduttavaa, että tieto potilasyhdistyksestä 
vähitellen leviää ja liittyminen tähän yhtei-
seen ”glaukoomaperheeseemme” kiinnostaa.
STEAn avustuksen turvin on  pystytty toteut-
tamaan tuloksellista potilasyhdistyksen toi-
mintaa sekä palkkaamaan osa-aikainen toi-
mihenkilö yhdistyksen toimistolle. Yhdistys 
tarvitsee lisäksi edelleen meidän vapaaeh-
toistoimijoiden suurta panosta toimiston ul-

kopuoliseen toimintaan; tilaisuuksien, esitte-
lyjen ja glaukoomakerhojen hoitamiseen eri 
puolilla maata. 
STEA-avustuksen saannin odotus tuo yh-
distykselle tällä hetkellä jännittävyyttä, sillä 
yleisestihän on tiedossa Veikkauksen avus-
tusvarojen väheneminen. Jäsenmaksutulot ja 
yhteistyökumppaneiden tuki eivät pelkästään 
riitä Glaukoomayhdistyksen monipuolisen 
toiminnan hoitamiseen. Toivotaan, että yhdis-
tys saa riittävästi avustustukea jatkossakin.

Kiitos yhteistyökumppaneille tuesta ja jä-
seneduista. Kiitos kerho-ohjaajille ja muille 
aktiivijäsenille vapaaehtoistyöstänne glau-
koomapotilaiden ja potilasyhdistyksen hy-
väksi.

Hyvä jäsen, olet tervetullut meidän vapaaeh-
toisten joukkoon kehittämään potilasyhdis-
tystä. Uutta voimaa ja kehitysideoita tarvi-
taan, odotan yhteydenottoasi!

Toivotan kaikille Glaukooma-lehden lukijoille 
Hyvää joulua ja Onnellista vuotta 2022!

Ritva Kivimäki 



4

Toimintaa syyskaudella 2021

Syykaudella päästiin aloittamaan toimintaa 
koronasta johtuneen tauon jälkeen. Yhdistys 
osallistui muun muassa Oulun Hyvinvointi-
messuille sekä Turun Osaava Nainen -mes-
suille. Myös kerho-ohjaajien koulutuspäivät 
pystyttiin järjestämään vuoden tauon jälkeen, 
tällä kertaa Seinäjoella. Kerhotoiminta saatiin 
jatkumaan kymmenellä paikkakunnalla: Hel-
singissä, Vantaalla, Hämeenlinnassa, Lahdes-
sa, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Seinä-
joella, Vaasassa ja Kemissä. Kerhojen tiedot 
löytyvät glaukoomayhdistys.fi -sivuilta sekä 
jäsentiedotteesta. Kerhonvetäjiksi etsitään 
vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä Jyväskyläs-
sä, Oulussa, Kuopiossa ja Porissa. Myös uusia 
kerhoja on suunnitteilla muun muassa Var-
kauteen ja Kokkolaan.

Glaukoomayhdistys ry onnitteli 20.10.2021 Tampe-
reen seudun glaukoomakerhon aktiivijäsentä Raija 
Savolaista (vas.) 90-vuotispäivän johdosta. Huomion-
osoituksen luovuttivat Tampereen seudun glaukoo-
makerhon ohjaaja Elvi Soininen (kesk.) ja puheenjoh-
taja Ritva Kivimäki.

Lahden Seudun glaukoomakerho teki retken Iiris-kes-
kukseen 15.10.2021 Päijät-Hämeen Näkövammaiset 
ry:n kanssa. Kuvassa Aimo Kuorikoski (vas.), Irja Eng-
bom, Raili Saari ja Airi Niskanen.

Yhdistyksen hallituksen jäsenenä, talousvastaavana ja 
tiedottajana vuosia toiminut Martti Kupari jätti tehtä-
vät vuonna 2020. Läksiäistilaisuus pidettiin Helsingis-
sä 27.10.2021.
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Turun Osaava Nainen -messuilla 30.–31.10.2021 tietoa ja 
tukea jakoivat Turun seudun glaukoomakerhon ohjaa-
jat vpj. Arja Hellsten (oik.) ja hallituksen varajäsen Maija 
Lehtiö (vas.) sekä hallituksen varajäsen Heli Venho.

Kerho-ohjaajien koulutus pidettiin 3.-4.11.2021 Seinä-
joella Alma-hotellissa. Paikalla oli kahdeksan kerhon 
ohjaajat. Kouluttajana toimi Anitta Tähti-Niemi.

Kerho-ohjaajien koulutuksessa sairaaloiden OLKA-
toiminnasta kertoi Tarja Kulmala. Hänen johdollaan 
tehtiin myös erilaisia harjoituksia. Kuvassa parityönä 
havainnollistettiin keskustelutilanteessa silmiin katso-
misen tärkeyttä.

Oulun Hyvinvointimessuilla 16.-17.10.2021 Glaukoo-
mayhdistystä edustivat hallituksen jäsen Arja Karti 
(oik.), varajäsen Anitta Tähti-Niemi sekä kuvan ottanut 
järjestösihteeri Pipsa Sinkko-Westerholm.

Oulun Hyvinvointimessuilla maksuttomia 
silmänpainemittauksia messukävijöille 
teki Optikko Suomelan Sauli Suomela.

Suomen Silmähoitajat ry:n koulutuspäivät pidettiin 
Oulussa 19.-20.11.2021. Glaukoomayhdistystä edusti-
vat varapuheenjohtaja Arja Hellsten sekä puheenjoh-
taja Ritva Kivimäki, joka kertoi silmähoitajille yhdis-
tyksen toiminnasta.
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GLAUKOOMAYHDISTYKSEN 
JÄSENILLE MONIA JÄSENETUJA

Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi 
kaikki jäsenedut, kuten maksuttomat 
silmänpainemittaukset kaikilla Suomen 
Silmäasemilla, Synsam-optikkoliikkeis-
sä sekä Huittisten Näkökeskuksen kol-
messa optikkoliikkeessä. 
 
KAMPANJAEDUT:
IcareFinlandin joulukampanja 10.11.-
31.12.2021: 200 euron alennus iCare-
HOME2 -silmänpaineiden kotimitta-
rista. Ota yhteyttä arkisin klo8-16 puh. 
020-730 8080/Asiakastuki tai sähkö-
postilla: asiakastuki(at)icare-world.com. 
Lisää: silmanpaine.fi

Silmäaseman VIP-kampanja 1.-31.1.2022: 
normaalihintaiset silmälasit -50% (sis. 
kehykset ja linssit) ja aurinkolasit -30% 
(voimakkuuksilla tai ilman). Tarjous kos-
kee normaalihintaisia tuotteita eikä sitä 
voi yhdistää muihin etuihin. 
www.silmaasema.fi

Jäsenetuja tarjoavat lisäksi Instru-
mentarium, Nissen ja Keops -optikko-
liikkeet, Annansilmät-Aitta, Silmäsai-
raala Valo ja Sanoma. Kaikki jäsenedut 
julkaistaan neljä kertaa vuodessa ilmes-
tyvissä jäsentiedotteissa sekä glaukoo-
mayhdistys.fi -sivuilla. 
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Tiedätkö miten silmän- 
paineesi vaihtelee?
Uusi iCare HOME2 silmänpainemittari mahdollistaa silmän- 
paineen mittaamisen arjen keskellä entistä helpommin.

iCare HOME2 kulkee mukanasi minne ikinä 
menetkin ja voit suorittaa mittaukset silloin 
kun sinulle parhaiten sopii!

Oman iCare HOME2 -silmänpainemittarin  
voit hankkia osoitteesta www.silmanpaine.fi.

Glaukoomayhdistys ry:n hallitus vuonna 2021. 
Takarivissä vasemmalta: Arja Karti, Mikko Hautamäki, 
Kimmo Piikkilä ja Aimo Kuorikoski. Edessä vasemmal-
ta: Arja Hellsten, Anneli Korkiakoski ja Ritva Kivimäki.

Ääniohjattava uutuuspuhelin Aviriksesta!

BlindShell Classic 2 
Monia uusia ominaisuuksia: 

Marjaniementie 74, Helsinki (IIRIS-keskus)   
p. 09 3960 4700   www.aviris.fi    info@aviris.fi

• Taktiili-näppäimistö ja selkeät 
numeronäppäimet

• Voimakkaampi äänentaso

• WhatsApp, Telegram ja 
Facebook Messenger

• Verkkoselain & YouTube

• BlindShell-näytönluku-
ohjelma muuttaa tekstin 
puheeksi

• BlindShell Beep auttaa 
löytämään esim. avaimet

Hinta 449 e (sis. alv 24 %) LIITY GLAUKOOMAYHDISTYKSEN 
 JÄSENEKSI
Glaukoomayhdistys.fi -sivujen liitty-
mislomakkeella, puhelimitse, sähkö-
postitse tai kirjepostilla. Yhteystiedot 
löytyvät lehden sivulta 2. Jäsenmaksu 
vuodelle 2022 on 25 euroa.
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Tiedätkö miten silmän- 
paineesi vaihtelee?
Uusi iCare HOME2 silmänpainemittari mahdollistaa silmän- 
paineen mittaamisen arjen keskellä entistä helpommin.

iCare HOME2 kulkee mukanasi minne ikinä 
menetkin ja voit suorittaa mittaukset silloin 
kun sinulle parhaiten sopii!

Oman iCare HOME2 -silmänpainemittarin  
voit hankkia osoitteesta www.silmanpaine.fi.

TULE MUKAAN GLAUKOOMAKERHOON!
Glaukoomayhdistyksen vertaisryhmät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Mukaan 
tullakseen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Glaukoomakerhoja toimii tällä hetkellä 
kymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomen. Lue lisää vertaiskerhoista osoitteesta 
glaukoomayhdistys.fi > Glaukoomakerhot tai ota yhteyttä yhdistyksen toimistoon.

FACEBOOKIN SULJETTU RYHMÄ nimeltä Glaukoomavertaisryhmä tarjoaa paikan 
vertaistuen saamiseen ja antamiseen. Ryhmään voi liittyä kuka tahansa, mutta ryhmän 
keskustelut näkyvät vain ryhmään hyväksytyille.

GLAUKOOMAYHDISTYS.FI -SIVUT OVAT UUDISTUNEET
Marraskuussa julkaistut sivut ovat tehty nykyisten saavutettavuusvaatimusten mu-
kaisiksi. Sivuilta löytyy paljon tietoa glaukoomasta ja yhdistyksen toiminnasta, muun 
muassa glaukoomakerhojen tiedot, jäsenedut, kaikki Glaukooma-lehdet ja jäsentie-
dotteet sekä kymmeniä linkkejä glaukooma-aiheisiin artikkeleihin ja aineistoihin. Kir-
jautumista vaativilta Jäsensivuilta löytyy yhdistyksen jäsenille muun muassa Kysy lää-
käriltä -jäsenpalvelu sekä sen sisällöt eli kymmeniä silmätautien erikoislääkäri Anna 
Ulrika-Sarikkolan vastauksia yhdistyksen jäsenten glaukooma-aiheisiin kysymyksiin. 
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Glaukooma yleistyy, mutta
taudin aiheuttama riski
näkövammautua pienenee

Teksti:     Hannu Uusitalo,             Petri Purola 
     Silmätautiopin professori, ylilääkäri          Tohtoriopiskelija
     Tampereen yliopisto, Tays            Tampereen yliopisto
     Näkövammarekisterin vastaava lääkäri         Näkövammarekisteri

”Glaukoomapotilaiden määrän kasvus-
ta huolimatta glaukoomapotilaiden riski 
näkövammautua on pienentynyt kuluneen 
40 vuoden aikana”, kirjoittavat silmätauti-
opin professori Hannu Uusitalo sekä tohto-
riopiskelija Petri Purola.

Näkövammarekisterin 40-vuotinen toiminta 
antaa erinomaisen mahdollisuuden tutkia eri 
silmäsairauksien aiheuttamaa näkövammais-
tumista Suomessa. Maamme lakisääteinen re-
kisteri on maailmassa ainutlaatuinen ja antaa-
kin tutkijoille ja terveydenhuollon päättäjille 
arvokasta tietoa eri silmäsairauksien seurauk-
sista ja niiden kehitystrendeistä. 
Olemme vastikään julkaisseet arvostetussa 
kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä Acta 

Ophthalmologicassa tutkimustuloksemme 
glaukoomasta. Tässä Näkövammarekiste-
rin tietoihin perustuvassa tutkimuksessa oli 
tavoitteena selvittää glaukoomasta aiheu-
tuneen näkövammaisuuden ilmaantuvuus, 
vakavuusaste ja näkövammautumisikä, 
ja niissä tapahtuneet muutokset Suo-
messa vuosina 1980–2019. Tutki-
mus perustui Näkövammarekisterin ja  
Kansaneläkelaitoksen (Kela) tietokantoihin. 
Näkövammaisuuden luokittelussa käytettiin 
Suomen kansallisia määritteitä, jotka pe-
rustuvat WHO:n kansainväliseen luokituk-
seen (1973). Tuloksia arvioitiin vertailemalla 
Suomen väestön, Näkövammarekisterissä 
olevien henkilöiden ja Kelasta saatujen 
glaukoomalääkkeiden erityiskorvattavuu-
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teen oikeutettujen glaukoomapotilaiden 
lukumääriä vuosikymmenittäin. 
Glaukooman osalta on syytä huomata ja 
muistaa, että aikaisempien tutkimustiedon 
perusteella glaukoomapotilaista useiden 
vuosikymmenten seurannassa n. 10 % lopulta 
on näkövammaistunut. Tauti on siis edelleen 
otettava vakavasti. Tietoisuutta sen salakava-
lasta luonteesta, riskitekijöistä ja varhaisdiag-
nostiikan merkityksestä on syytä jatkuvasti 
kertoa. Tässä työssä on glaukoomapotilasyh-
distyksellä tärkeä rooli.
Tulosten mukaan Suomessa yleisimmät 
näkövammaisuutta aiheuttavat glaukooman 
muodot ovat primaarinen avokulmaglau-
kooma (45 %), eksfoliatiivinen glaukooma 
(30 %) ja normaalipaineglaukooma (7 %).  
Neljän vuosikymmenen seurantajaksolla 
glaukooman esiintyvyys Suomessa kasvoi 
merkittävästi: 1980-luvulla vuosittainen esiin-

tyvyys oli 76 per 10 000 henkilöä, 2010-luvul-
la vastaava luku oli 161. Tästä esimerkkinä on 
erityiskorvattavia glaukoomalääkkeitä käyttä-
vien potilaiden määrä maassamme (Kuva 1). 
Glaukoomapotilaiden määrän kasvus-
ta huolimatta glaukoomapotilaiden riski 
näkövammautua on pienentynyt kuluneen 
40 vuoden aikana. Glaukoomasta aiheutu-
neen näkövammaisuuden vuosittainen il-
maantuvuus oli 1980-luvulla 32 per 10 000 
glaukoomapotilasta, kun 2010-luvulla vas-
taava luku oli 21. Myönteistä kehitystä ku-
vaa myös se, että viimeisen neljän vuosikym-
menen aikana glaukoomasta aiheutuneen 
näkövammaisuuden aste lieventyi (Kuva 
2). Todennäköisesti lisääntyneen tietoisuu-
den ja kehittyneen glaukoomahoidon ansi-
oista näkövammaisuuden alku on siirtynyt 
myöhempään ikään. Naisilla havaittu muutos 
on suurempi kuin miehillä. Koska glaukoo-

Kuva 1. Erityiskorvattavia glaukoomalääkkeitä käyttävien potilaiden 
määrä vuosittain Suomessa perustuen Kelan lukuihin
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Kuva 2. Glaukoomasta aiheutuneen näkövammaisuuden asteet neljällä eri vuosikymmenellä Suomessa

man aiheuttama näkövammaisuus ilmaantuu 
myöhemmin myös elinaika näkövammaisena 
on lyhentynyt kuluneen 40 vuoden aikana. 
Suomalainen väestörakenne on sellainen, 
että varttuneen väestön määrä tulee tulevina 
vuosina voimakkaasti kasvamaan. Jo nyt yli 
65-vuotiaan väestön määrä on yli kaksinker-
taistunut vuoden 1980 vajaasta 600 000 vuo-
den 2020 yli 1.2 miljoonaan. Tämän vuoksi 
glaukoomapotilaiden määrä tulee väistämät-
tä lisääntymään. Glaukoomapotilaiden riski 
näkövammautua sairaudesta johtuen on kui-
tenkin pienentynyt ja toivottavasti tulee pie-
nenemään entisestään. Tähän tavoitteeseen 
päästään, jos tietoisuus glaukoomasta lisään-
tyy niin, että uudet glaukoomat havaitaan 

varhain. Kehittyneet diagnostiset menetelmät 
auttavat myös tässä. Tulevat vuosikymmenet 
tuovat varmasti lisää uusia tehokkaista hoito-
muotoja käyttöömme.
Myös tutkimuksemme tulokset painotta-
vat glaukooman varhaisen diagnoosin, te-
hokkaan hoidon sekä seurannan merkitystä 
näkövammautumisen ehkäisyssä. 
Tutkimus ”Changes in incidence and severity 
of visual impairment due to glaucoma during 
40 years – a register-based study in Finland” 
on tehty yhteistyössä Tampereen yliopis-
ton ja Näkövammaisten liiton kanssa. Tutki-
musta ovat rahoittaneet Tampereen seudun 
näkövammaisten tukisäätiö ja Elsemay Björn 
Rahasto. 
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OFTAGEL® 2,5 mg/g karbomeeri. Käyttöaiheet: Keratoconjunctivitis sicca ja muu kuivan silmän oireenmukainen hoito. Annostus: 1 
tippa silmään 1–4 kertaa/vrk. Pipetti on yhtä antokertaa varten. Yksi pipetillinen riittää kumpaankin silmään. Käytetty pipetti ja mahdollisesti 
jäljelle jäänyt sisältö hävitetään. Vasta-aiheet: Yliherkkyys jollekin valmisteen sisältämälle komponentille. Varoitukset: Oftagel-silmägeeli 
silmätippapullossa sisältää säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka saattaa saostua pehmeisiin piilolinsseihin. Pehmeitä piilolinssejä ei tulisi 
käyttää valmisteen käytön yhteydessä. Oftagel-silmägeeli kerta-annospipetissä ei sisällä säilytysainetta ja sopii täten säilytysaineille yliherkille 
potilaille. Piilolinssit tulisi poistaa ennen valmisteen tiputtamista silmään ja asettaa takaisin aikaisintaan 15 min. silmätippojen laiton jälkeen. 
Yhteisvaikutukset: Käytettäessä muuta paikallista silmälääkitystä tulee lääkkeiden annon välillä olla vähintään 15 min. tauko ja Oftagel-silmägeeli 
tulee aina laittaa silmään viimeisenä. Raskaus ja imetys: Valmistetta tulee käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos lääkityksestä 
koituva hyöty on sikiölle tai rintaruokinnassa olevalle lapselle mahdollisesti aiheutuvaa riskiä suurempi. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden 
käyttökykyyn: Oftagel-silmägeeli saattaa ohimenevästi heikentää näkökykyä. Haittavaikutukset: Välittömästi valmisteen annon jälkeen 
saattaa esiintyä ohimenevää näön sumentumista, lievää kirvelyä tai paikallista ärsytystä. Pakkaukset ja hinnat: (VMH 11/2021) 10 g 9,53 €,  
3x10 g 15,76 €, 30x0,5 g 15,90 €, 120x0,5 g 32,15 €. Apteekista ilman reseptiä. Tutustu pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen. Oireiden pitkittyessä 
ja diagnoosin varmistamiseksi käänny lääkärin puoleen.  Perustuu 6.3.2017 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Suomen käytetyin  
lääke kuivien  
silmien hoitoon

• Pitkävaikutteinen geeli  
 kuivasilmäisyyteen
• Suojaa ja voitelee silmän pintaa
• Säilytysaineeton

Katso lisää: www.oftagel.fi

(2,5 mg/ml carbomer, eye gel)

PP-OFTAGE-FI-0008. 11/2021
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Glaukooma eli aiemmalta nimeltään sil-
mänpainetauti on näköhermoa rappeut-
tava sairaus, jota esiintyy noin kahdella 
prosentilla yli 50-vuotiaista. Esiintyvyys 
nousee iän myötä ja yli 75-vuotiailla se on 
yli 5 %. Hoito on tärkeää, sillä hoitamatto-
mana glaukooma voi johtaa näön menet-
tämiseen.

Glaukoomalle on tyypillistä, että se etenee 
hitaasti ja on pitkään oireeton. Silmäaseman 
johtava ylilääkäri Kaisu Järvinen kertoo, että 
glaukoomapotilaan näön keskikenttä ja kau-
konäkö voivat olla tarkat, mutta kuva häviää 
hiljalleen näkökentän reunoilta. Tällöin aivot 
muodostavat kuvaa näkökentän puuttuviin 
kohtiin, joten henkilö ei välttämättä edes 
huomaa näkökentän kapenemista. Tämä voi 
johtaa siihen, että viistosta tulevat asiat jäävät 
huomatta, ja henkilö alkaa törmäillä. Tällöin 
glaukooma on edennyt pitkälle. 
”Varhainen diagnosointi onkin olennaista hoi-
don aloittamisen kannalta. Säännölliset silmä-
lääkärin tutkimukset, mukaan lukien silmien ra-
kennekuvaus, auttavat löytämään glaukooman 

jo ennen kuin henkilö itse huomaa muutoksia 
näkökyvyssä”, Järvinen sanoo.
Glaukooman, kuten monen muunkin silmäsai-
rauden, riski alkaa kohota jo 40-vuoden jälkeen. 
”Siksi suosittelemmekin aloittamaan säännöl-
liset silmätutkimukset viimeistään 40-vuoti-
aana, vaikka näkemisen kanssa ei kokisikaan 
vielä ongelmia”, Järvinen jatkaa.

Glaukooman riskitekijöitä ovat ikä, kohonnut 
silmänpaine, exfoliaatio eli linssin pinnalla oleva 
harmaa hilseily, näköhermonpään verenvuoto, 
diabetes, likitaitteisuus ja sukurasitus.
Glaukooman diagnosoinnissa ja seurannassa 
olennaista on näköhermonpään ja hermo-
säiekerroksen kuvantaminen, joka onnistuu 
silmien rakennekuvauksessa. Diagnoosia ja 
seurantaa tukevat myös näkökenttätutkimus, 
silmänpaineiden mittaus ja kliininen tutkimus. 
”Silmäasemalla on silmien rakennekuva-
ukseen tarvittava tutkimuslaitteisto yli 40 
toimipaikassa ympäri Suomen. Kasvatam-
me tutkimuslaiteverkostoa jatkuvasti”, ker-
too Silmäaseman myymälälääkäritoimin-
nan liiketoimintajohtaja Annu Voutilainen. 
”Silmien rakennekuvaus näyttää silmänpohjan 
rakennetta lohkoittain, viipaleittain tai kerrok-
sittain. Se on siis aivan eri asia kuin silmänpohja-
kuva, joka näyttää vain tasokuvan silmänpoh-
jan pinnasta. Rakennekuvaus on diagnostinen 
tutkimus ja siten sen pohjalta lääkärimme 
pystyvät diagnosoimaan silmäsairauksia. Se 
mahdollistaa hoidon aloittamisen julkisella 
tai yksityisellä puolella”, Voutilainen kertoo. 

Silmäasema tarjoaa laajan 
silmien rakennekuvauspalvelun 
glaukooman vuosikontrolleihin 

 

”Säännölliset silmälääkärin 
tutkimukset, mukaan lukien 
silmien rakennekuvaus, autta-
vat löytämään glaukooman jo 
ennen kuin henkilö itse huo-
maa muutoksia näkökyvyssä”, 
Silmäaseman johtava ylilääkäri 
Kaisu Järvinen sanoo.
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Tasapainossa olevaa glaukoomaa tulee 
seurata vuosittain. Vuonna 2019 Suomessa 
oli 94 800 potilasta, jotka saivat kelakorvaus-
ta glaukoomalääkityksestään. Kuitenkin vain 
osa potilaista on julkisen terveydenhuollon 
seurannassa, joten Silmäaseman laajentunut 
tutkimuspalveluverkosto palveleekin erin-
omaisesti kaikkia glaukoomaa sairastavia. 
”Silmäaseman silmien rakennekuvauspal-
velu sopii erinomaisesti glaukooman vuo-
sittaiseen kontrolliin”, Voutilainen sanoo. 
Palvelu on saatavilla laajasti Silmäaseman isois-
ta optikkoliikkeistä sekä kaikista Silmäaseman 
myymäläsairaaloista ja silmäsairaaloista. Tutki-
mus on saatavilla yhteensä yli 40 toimipaikasta, 
jotka voi tarkistaa Silmäaseman verkkosivuilta.  
”Säännöllinen vuosikontrolli on tärkeää ja 
laajan palveluverkoston avulla nyt myös 
helppoa. Hyvä potilas-lääkärisuhde paran-
taa myös hoitomyönteisyyttä. Glaukoomaa 
hoidetaan tipoilla, laserilla tai leikkauksella. 
Ohjaamme asiakkaat julkisen terveydenhuol-

lon piiriin, jos vuosikontrolleissa todetaan 
tarve hoitoihin. Optikkoliikkeen palvelut täy-
dentävätkin tärkeällä tavalla julkisen tervey-
denhuollon palveluita seulonnan ja seuran-
nan kautta”, Järvinen ja Voutilainen toteavat. 

Silmien OCT-rakennekuvauksella saadaan 
tarkka rakennekuva silmän sisältä tarkan näke-
misen alueesta (macula) sekä silmän näköher-
mon päästä (papilla).  Siinä missä perinteinen 
silmänpohjakuva on tasokuva silmänpohjan 
pinnasta, OCT-kuvauksella päästään katsomaan 
näiden kohtien rakennetta syvemmin. Usein nä-
kökykyä uhkaavien sairauksien muutokset eivät 
näy tavallisessa valokuvassa, vaan juuri syvem-
mässä silmän solukerrosrakenteessa. 
Silmäasemalla tehtävä OCT-rakennekuvaus 
on osa optikon näöntarkastusta tai lääkä-
rin vastaanottoa. Rakennekuvat katsoo aina 
silmätautien erikoislääkäri, joka tekee myös 
jatkohoitosuunnitelman. Silmien rakenneku-
vasta silmälääkäri voi tunnistaa jo varhaisessa 
vaiheessa näkökykyä uhkaavia silmäsairauk-
sia. Näitä ovat esimerkiksi silmänpohjan ikä-
rappeuma, diabeteksen aiheuttamat muutok-
set verkkokalvoilla sekä glaukooma. 

Näkemisen ja silmäterveyden edelläkävijä 
Silmäasema on perustettu yli neljäkymmentä 
vuotta sitten vuonna 1975. Jo tuolloin Silmä-
asema halusi tarjota jotain uutta ja ainutlaa-
tuista yhdistämällä optikon ja silmälääkärin 
palvelut saman katon alle, asiakkaan parhaak-
si. Sittemmin palvelut ovat laajentuneet myös 
silmäleikkauksiin, samaa periaatetta noudat-
taen. Nykyään Silmäasema tarjoaa maanlaa-
juisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden 
tuotteet ja palvelut. Asiakkaita palvelee noin 
tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammatti-
laista ympäri Suomen noin 140 myymälässä 
ja 16 silmäsairaalassa. Kotimainen Silmäasema 
on osa 100% suomalaista Coronaria-konsernia.
 
Lisätietoja rakennekuvauksesta Silmäaseman 
verkkosivuilta: 
www.silmaasema.fi > Palvelut > Optikon pal-
velut > Silmänpohjankuvaus OCT-valokerros-
kuvauksena

Silmäaseman silmien ra-
kennekuvauspalvelu sopii 
erinomaisesti glaukooman 
vuosittaiseen kontrolliin”, 
Silmäaseman myymälälää-
käritoiminnan liiketoimin-
tajohtaja Annu Voutilainen 
sanoo. 

OCT-valokerroskuva 
näyttää silmänpohjan 
rakennetta kerroksit-
taisena 3D-kuvana.



14

Näkövammaisten Kulttuuri- 
palvelu ry - kulttuuria kaikille 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu viettää 
tänä vuonna 90-vuotisjuhliaan. Yhdistyk-
sen tarkoituksena läpi vuosikymmenten 
on ollut tukea näkövammaisten kulttuuri-
toimintaa sekä edistää kaikkien kulttuuri-
tapahtumien saavutettavuutta.

Näkövammaisten liiton Iiris -talon 5. kerrok-
sen keittiössä käy tohina. Näkövammaisten 
kulttuuripalvelun toimistonhoitaja Airi Leh-

tonen purkaa Cyrano de Bergerac -teatteri-
esityksen väliaikakahvituksen tarvikkeita. Yh-
distyksen kerhojen, Näkövammaisteatterin ja 
Kontrapunkti -kuoron yhteistyönä syntynyttä 
näytelmää esitettiin marraskuussa viisi kertaa 
Iiris-keskuksen Braille-salissa.
”Pääsimme vihdoin aloittamaan tapahtumien 
järjestämisen koronan jälkeen. Sokeain viikol-
la marraskuussa pidettiin myös yhdistyksen 
90-vuotisjuhlailtamat”, Lehtonen kertoo.

Näkövammaisteatterin ja Kontrapunkti-kuoron yhteistyönä syntynyttä Cyrano de Bergerac 
-näytelmää esitettiin Iiris-talon Braille-salissa marraskuussa. 
Kuva: Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry/Valokuvausklubi.
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Joulukuussa yhdistyksen ohjelmassa on vuo-
den neljäs kirjailijavierailu, jossa haastatel-
laan tamperelaista kirjailijaa Anneli Kantoa. 
Haastattelu tallennetaan nettiradiota varten 
ja haastattelusta julkaistaan artikkeli yhdis-
tyksen Kajastus-lehdessä. Lisäksi ohjelmassa 
on muun muassa kuvailutulkattu elokuvanäy-
tös teatteri Orionissa sekä esoteria-teemailta 
Meet-yhteydellä. 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry pe-
rustettiin vuonna 1931 nimellä Suomen So-
keain Kirjallisuusyhdistys ry. Yhdistys on yksi 
vanhimmista näkövammaisjärjestöistä Suo-
messa.
”Vaikka yhdistyksen nimi on matkan varrella 
muuttunut, on perusidea edelleen sama”, hal-
lituksen puheenjohtaja Timo Kuoppala kertoo.
Nykyisen nimen yhdistys sai -80-luvulla, kun 
keskusteluun nousi, ettei kaikki näkövammai-
set ole sokeita. Näkövammaisjärjestöt alkoi-
vat tuolloin muuttaa nimiään.
”Nimi Kulttuuripalvelu oli yhdistyksellemme 
tärkeä, sillä yhdistys oli jo tuolloin vahvas-
ti esillä kulttuurikentällä. Olimme mukana 
muun muassa Jyväskylän Kulttuurikesä 
-tapahtumassa”, Kuoppala kertoo.
Yhdistyksen tarkoituksena ja tehtävänä on 
läpi vuosikymmenten ollut edistää näkövam-
maisten osallisuutta kulttuuritoiminnassa. 
Tehtävä on tärkeä.
”Vammaisten oikeus kulttuurielämään sisäl-
tyy YK:n yleissopimukseen”, Kuoppala muis-
tuttaa.
Yhdistys järjestää kursseja ja tapahtumia mo-
nipuolisesti eri taiteenaloilta. Kurssivalikoi-
maan kuuluu teatterin ja kuoron lisäksi muun 
muassa kirjallisuutta, tanssia, valokuvausta, 
roolipelaamista, nykytaidetta ja käsitöitä.
”Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä yhdis-
tyksen jäsenten kanssa”, kulttuurituottaja Tan-
ja Rantalainen kertoo.

Yhdistys jakaa myös taidealan palkintoja. 
Joka toinen vuosi jaetaan Laurin Kirja 
-äänikirjapalkinto yhteistyössä Näkövam-
maisten Kirjastoyhdistyksen ja Näkövammais-
ten liiton kanssa. Palkinnolla halutaan edistää 

kaupallisten äänikirjojen saavutettavuutta ja 
laadukkuutta.
Sokeain kuunnelmapalkintoa yhdistys on ja-
kanut vuodesta 2017. 
”Voittaja valitaan Ylen radiokanavilla ja Aree-
nassa esittämistä kotimaisista kuunnelmista. 
Raati palkitsee myös Vuoden parhaan ääni-
näyttelijän”, Rantalainen kertoo.
Kuluvan vuoden keväällä Kulttuuripalvelu ju-
listi 90-vuotisen toimintansa kunniaksi juhla-
räppikilpailun. 
”Halusimme saada käyttöömme tekstin, joka 
viestisi toimintamme ydinkohtia tuoreella ta-
valla”, puheenjohtaja Kuoppala kertoo.
Voittajaksi valittiin Kari Ojan räppi Pistein. 
”Vaikka teksti ei suoraan esittelekään yhdis-
tystämme, se kertoo näkövammaisten kult-
tuuriharrastajienkin tiedonsaantia pisimpään 
avartaneesta keksinnöstä, pistekirjoituksesta.” 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toimistolla 
Iiris-talon viidennessä kerroksessa työskentelee kaksi 
palkattua toimihenkilöä, toimistonhoitaja Airi Leh-
tonen (vas.) sekä kulttuurituottaja Tanja Rantalainen. 
Glaukoomayhdistys ry vuokraa yhdistykseltä toimisto-
huonetta samalta käytävältä.
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Räppi esitettiin Kulttuuripalvelun juhlailta-
missa marraskuussa ja on julkaistu yhdistyk-
sen verkkosivuilla.

Toinen yhdistyksen päätehtävä on edistää 
kulttuuritapahtumien saavutettavuutta 
yleisesti. Se tarkoittaa esimerkiksi kuvai-
lutulkattuja tv-ohjelmia ja teatteriesityksiä 
sekä saavutettavia käsiohjelmia teatterissa 
tai museossa. Näkövammaiset käyttävät ny-
kyisin paljon älylaitteissa ja tietokoneilla ruu-
dunlukuohjelmia, mutta käyttöä varten tulee 
aineistojen olla sähköisiä sekä täyttää koo-
ditasolla tietyt kriteerit. Kuoppalan mukaan 
saavutettavuusasioissa on vielä paljon työtä 
tehtävänä.
”Esimerkiksi kuvailutulkkauksen saatavuudes-
sa sekä videostriimausten saavutettavuudes-
sa on parantamisen varaa”, Kuoppala sanoo.
Yhdistys sekä yhdistyksen jäsenet toimivat 
asiantuntijoina saavutettavuuteen liittyvissä 
hankkeissa. 
"Toteutimme esimerkiksi Kulttuuripolku-
hankkeen yhteistyössä Amos Rexin, Turun 
kaupunginteatterin ja Sorin Sirkuksen kanssa. 
Näkövammaiset asiakasraadit olivat mukana 
kehittämässä näiden toimijoiden saavutetta-
vuuspalveluja", Rantalainen kertoo.
Yhdistys myös kouluttaa kuvailutulkkeja teh-
tävään maan ainoana asiantuntijana. 
Tällä hetkellä koulutuksia tehdään tilauksesta. 
Yhdistyksen palvelut ovat kaikille avoimia.
”Emme edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai nä-
kövammaisstatusta”, Rantalainen kertoo.

Yhdistys julkaisee kulttuurilehti Kajastus-
ta sekä Pistepostia, joka on Suomen ainoa 
pistekirjoituksella ilmestyvä kulttuurilehti. 
Kajastus-lehti sisältää artikkeleita kulttuurin 
eri osa-alueilta. Kirjoittajina toimivat suurim-
maksi osaksi näkövammaiset kirjoittajat.
Rantalainen kertoo, että Kajastus muuttuu 
vuonna 2022 maksuttomaksi verkkolehdeksi. 
”Aikaisemmin paperisena ilmestynyt lehti lo-
petetaan, sillä lehti on suuri kuluerä. Verkko-
lehti palvelee lukijakuntaamme paremmin ja 
jatkossa on kaikkien saatavilla”.
Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n jäsen-

maksu on 27 euroa vuodessa ja kannatusjä-
senmaksu 120 euroa vuodessa. Jäseneksi voi 
liittyä kuka tahansa näkevä tai näkövammai-
nen. Jäseniä yhdistyksellä on tällä hetkellä 
677 ja jäsenmäärä kasvaa tasaisesti. Kulttuuri-
palvelun toiminnalle on tilausta.
”Kuvailutulkkauksesta ja esimerkiksi saavutet-
tavista käsiohjelmista on paljon apua ja iloa 
sokeiden lisäksi kaikille näkövammaisille ja 
heikkonäköisille. Yhdistyksellä on myös tär-
keä tehtävä tiedottaa näkövammaisuudesta 
ja näkövammoista sekä tarjota vertaistukea”, 
Kuoppala sanoo.
”Toiminnassamme korostuu kulttuurin hyvää 
tekevä vaikutus”, Rantalainen lisää.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n 
puheenjohtaja Timo Kuoppala:
”Tulin mukaan näkövammaisjärjestötoimin-
taan 70-luvun lopulla nuorena ja vihaisena 
miehenä. Minulla oli todettu heti syntymän 
jälkeen glaukooma, joka vei näön toisesta sil-
mästäni kokonaan. Toisella silmällä hahmotan 

Glaukoomayhdistys ry:n vpj. Arja Hellsten (vas.) ja pj. 
Ritva Kivimäki ojensivat Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelu ry:n puheenjohtajalle Timo Kuoppalalle on-
nittelut yhdistyksen merkkipäivän johdosta.
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Näkövammaisten käyttämiä järjestelmiä ja niiden haasteita:

- Tietokoneen, tabletin ja älylaitteen ruudunlukuohjelma: muuttaa näytöllä ole-
vat tekstit tai muut tiedot pistekirjoitukseksi, suurennokseksi tai puhesyntetisaatto-
rilla ääneksi. Toiminta vaatii tiettyjä ominaisuuksia sivujen koodissa. Toimivuudessa 
on eroja eri merkkien laitteissa.
- YouTube -videoiden katsominen ruudunlukuohjelmalla: videoissa pitää olla 
tekstitys luotuna ruudunlukuohjelman käyttöä varten.
- Teatteriesitysten kuvailutulkkaus: kuvailutulkkaus on ihmisten tekemä palvelu, 
joka vaatii resursseja ja taitoa. Kulttuuripalvelu on mukana teattereiden produktiois-
sa tarjoamassa konsultaatiota ja koulutusta.
- Tv-ohjelmien kuvailutulkkaus: Yle Areenasta löytyy kuvailutulkattuja ohjelmia. 
Ohjelmavirtaan kuvailutulkkauksen Ylen kanavilla saa valitsemalla kieliasetuksista 
äänivalinnaksi Hollanti. Kulttuuripalvelu tekee aktiivisesti yhteistyötä Ylen kanssa 
kuvailutulkattujen ohjelmien tuottamiseksi.
- Teatterielokuvien kuvailutulkkaussovellus MovieReading: ilmainen sovellus 
älylaitteisiin, ladattavissa sovelluskaupasta. Kuvailutulkkaus synkronoituu elokuvaan 
siten, että sen voi käynnistää mistä kohdasta elokuvaa tahansa. Kuvailutulkkausta 
kuunnellaan omilla kuulokkeilla elokuvateatterisalissa toisia häiritsemättä. Käyttö 
vaatii älylaitteen ja sovelluksen käytön hallintaa.
- Äänikirjat: kaupallisten yritysten äänikirjat ovat vaihtelevasti saavutettavia tekniik-
kansa takia. Kulttuuripalvelun Laurin Kirja -palkinto on perustettu edistämään kaik-
kien äänikirjojen saavutettavuutta.

valoja ja värejä, mutta esimerkiksi ihmisten 
kasvoja en tunnista. Kävin kuitenkin tavalliset 
koulut, jossa koin syrjintää. Liikuntatunnilla 
olin se, joka valittiin aina viimeisenä joukku-
eeseen. Ensimmäisen kerran sain vertaistukea 
Kynnys ry:n toiminnan kautta, kun tapasin 
ensi kerran sokeita ihmisiä. Mietin, että hekin 
pärjäävät ja tekevät vaikka mitä, vaikka ovat 
täysin sokeita. Että eihän minulla ole mitään 
hätää. Koska kirjallisuus ja kulttuuri ovat aina 
olleet lähellä sydäntäni, hain mukaan Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelun toimintaan, 
joka siihen aikaan toimi nimellä Suomen So-
keain Kirjallisuusseura ry. Aloittaessani työt 
Näkövammaisten liitossa, jäi yhdistysten luot-
tamustehtävät pois. Työskentelin liitossa yli 
40 vuotta, josta viimeiset 20 vuotta toimin 

kansainvälisten asioiden päällikkönä. Jäädes-
säni eläkkeelle vuonna 2018 liu’uin takaisin 
järjestötöihin. Vuonna 2021 minut valittiin 
Kulttuuripalvelun puheenjohtajaksi edeltäjä-
ni Eija-Liisa Markkulan kahdeksanvuotiskau-
den tultua täyteen.
Järjestötyö on ollut minulle tuttua lapsuu-
destani saakka. Vanhempani olivat järjestöak-
tiiveja, joten kotona keittiön pöydän ääressä 
meillä istui usein vakavan näköisiä ihmisiä 
kokoustamassa. Kulttuuripalvelun lisäksi olen 
mukana Näkövammaisten kirjastoyhdistys 
ry:n toiminnassa hallituksen jäsenenä. Myös 
eläkkeelle jäänyt sokea vaimoni Merja on mu-
kana näkövammaisjärjestötoiminnassa. Jär-
jestötyö antaa sisältöä elämään ja on myös 
yhteiskunnallisesti tärkeää.”
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Glaukoomakerho on toiminut Hämeenlin-
nassa yli kuusi vuotta. Tärkeintä kerhossa 
osallistujille ja ohjaajalle on keskustelun 
tarjoama vertaistuki. Kerhon ohjaaja Leena 
Maununen on itsekin glaukoomapotilas.

Hämeenlinnan seudun glaukoomakerho 
aloitti toimintansa vuonna 2015. Tilausta 
glaukoomavertaisryhmätoiminnalle paikka-
kunnalla oli, sillä jo alusta asti mukaan tuli 
toistakymmentä osallistujaa. Tärkeintä ohjel-
maa kerhossa on alusta asti ollut keskustelu.
”Keskustellessa toisten vertaisten kanssa huo-
maa, että muillakin on samanmoisia ongel-
mia. Siitä saa vertaistukea, joka auttaa jaksa-
maan glaukooman kanssa”, kertoo kerhon 
ohjaaja Leena Maununen.
Maununen oli perustamassa glaukoomaker-
hoa Hämeenlinnaan yhdessä Anne Metsäpu-
ron kanssa, mutta toimii tällä hetkellä ohjaa-
jana yksin. Kerho-ohjaajana toimiminen on 
hänestä antoisaa.
”Meillä on kerhossa mukava, puhelias ja iloi-
nen porukka. Joka kerta kerholaiset kiittävät 
minua siitä, että jaksan ohjata kerhoa. Se mo-
tivoi jatkamaan.”

”Minua kiitetään glaukoomakerhon 
ohjaamisesta joka kerta”

Hämeenlinnan seudun glaukoomakerho ko-
koontuu Kanta-Hämeen Näkövammaiset 
ry:n toimitiloissa osoitteessa Brahenkatu 27. 
Aikaisemmin yhdistys ja glaukoomakerhon 
kokoontumispaikka sijaitsi osoitteessa Bra-
henkatu 21. Uuteen osoitteeseen muutettiin 
helmikuussa 2021.
”Nykyinen kokoontumispaikka on meille 
hyvä. Tila on kerholle sopivan kokoinen ja pi-
hassa on parkkipaikkoja autoilijoille”, Maunu-
nen kertoo.
Maunusen mukaan keskustelun ja vertaistuen 
lisäksi kerhossa toivotaan usein myös silmän-
paineiden mittausta.
”Meillä on ollut paikalla joskus paikallinen op-
tikko mittauksia tekemässä”, Maununen ker-
too.
Myös muuta ohjelmaa kerhoon suunnitellaan 
yhdessä kerholaisten kanssa. Toimintaa toteu-
tetaan mahdollisuuksien mukaan. Kerhoilla 
on käytössään pieni kausikohtainen toiminta-
raha, jolla esimerkiksi voidaan kustantaa kah-
vitusta sekä pieni tavarapalkkio mahdollisille 
kerhossa vierailijoille. 

Hämeenlinnan seudun glaukoomakerho ko-
koontuu Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry:n 
uusissa toimitiloissa osoitteessa Brahenkatu 
27. Kuva lokakuun kerhoillasta. Ohjaaja Leena 
Maununen istuu kuvassa kolmantena vasem-
malta.

Hämeenlinnan seudun glaukoomakerhon ohjaaja Leena Maununen:
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Hämeenlinnan seudun glaukoomakerhon oh-
jaaja Leena Maununen on itsekin glaukooma-
potilas.
”Minulla on ollut glaukooma jo noin kymme-
nen vuotta. Sairaus on aiheuttanut minulle 
näkökenttäpuutoksia ja näön heikkenemistä. 
Ne tuovat haastetta elämiseen. Silmät ovat 
välillä myös hyvin arat”, Maununen kertoo.
Maununen löysi Glaukoomayhdistyksen ver-
taiskerhotoiminnan vieraillessaan Tampereen 
seudun glaukoomakerhossa vuonna 2014. 
”Kerroin tapaamisessa kiinnostuksestani alkaa 
kerhon ohjaajaksi omalla paikkakunnallani 
Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja Ritva Kivimä-
ki otti yhteyttä Kanta-Hämeen Näkövammai-
set ry:n silloiseen puheenjohtajaan Kari Vähä-
seen ja saimme varattua kerhotilan. Kerhon 
perustamiskokouksessa oli mukana puheen-
johtaja Kivimäki sekä yhdistyksen aktiivijäsen 
Riitta Lindelöf”, Maununen muistelee.
Koska glaukoomakerhojen vetäjät ovat Glau-
koomayhdistyksen jäseniä, liittyi Maununen 

yhdistykseen.
”Kerhoon mukaan tullakseen ei tarvitse olla 
yhdistyksen jäsen, mutta vapaaehtoisesti toi-
mivat ohjaajat ovat yhdistyksen jäseniä”, Mau-
nunen muistuttaa.

Haastetta kerhotoiminnalle tuo tällä hetkellä 
edelleen koronatilanne.
”Puoleentoista vuoteen emme järjestäneet 
kerhotapaamisia ollenkaan. Nyt olemme 
aloittaneet tapaamiset, mutta osallistujamää-
rä on pienentynyt. Tällä hetkellä mukana on 
noin kymmenen osallistujaa per kerta”, Mau-
nunen kertoo.
Kerhotoiminnan haasteista sekä oman glau-
kooman kanssa elämisestä Maununen selviää 
oikealla asenteella.
”Vaikeuksista selviää positiivisuudella ja 
glaukooman kanssa pärjäämiseen auttaa 
vertaistuki. Kaikkien glaukoomapotilaiden 
kannattaa hakeutua glaukoomakerhoon ver-
taistukea saadakseen.”

”Onneksi menin silmälääkäriin”
Lahtelainen Aimo Kuorikoski, 68, sai glaukoomadiagnoosin 
yllättäen kolme vuotta sitten. Diagnoosi säikäytti. 
”Aluksi pelotti, että tulenko jossain vaiheessa sokeaksi”.

Sen piti olla tavallinen silmälääkärissäkäynti vuonna 2018. Lahtelaisella 
Aimo Kuorikoskella oli ollut silmälasit jo 7-vuotiaasta saakka ja nyt oli 
taas aika uusia silmälasit. Kuorikoski oli pitkään hoitanut silmälasiasioi-
taan optikon kanssa. Edellisen kerran silmälääkärillä hän oli käynyt -90 
-luvulla.
”Minulle tuli jostain mieleen, että nyt olisi hyvä käydä silmälääkärissä. 
Onneksi menin”, Kuorikoski muistelee.
Kuorikosken silmänpaineet olivat koholla ja yllättäen lääkäri myös huo-
masi näköhermossa vaurion. Hän epäili glaukoomaa.
”Sain lähetteen Päijät-Hämeen keskussairaalaan, jossa minulle tehtiin 
näkökenttätutkimus. Sain myös heti painetta alentavat silmätipat”, 
Kuorikoski kertoo.
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Diagnoosiksi varmistui myöhemmin kap-
sulaarinen glaukooma. Se on glaukooman 
muoto, jossa epänormaalia proteiininöyhtää 
kertyy kammiokulmaan ja muihin silmänsi-
säisiin rakenteisiin vaikeuttaen silmän kam-
mionesteen ulosvirtausta. Se taas aiheuttaa 
silmänpaineen nousua.
”Diagnoosi oli yllätys. Minulla oli aluksi pe-
lottava tunne, että tulenko minä jossakin vai-
heessa sokeaksi”, Kuorikoski muistelee.
Glaukooma ei sairautena ollut hänelle tuttu.
”Muilla perheenjäsenilläni ei ole glaukoomaa, 
joten en ollut tutustunut sairauteen.”
Puolen vuoden kuluttua vuonna 2019 Kuori-
koskelle tehtiin molempiin silmiin laserointi. 
Toimenpide sujui hyvin.
”Leikkauksen jälkeen olen käynyt seuranta-
käynneillä keskussairaalassa vuosittain. Hoito 
on ollut hyvää ja olen ollut siihen tyytyväinen. 
Huonona puolena on se, että joka kerta on ol-
lut eri silmälääkäri”, Kuorikoski kertoo.

Silmien tilanne Kuorikosken mukaan on 
tällä hetkellä melko hyvä.
”Käytän säännöllisesti lääkitystä eli laitan 
Ganfort -tipat molempiin silmiin iltaisin”, Kuo-
rikoski kertoo.
Myös lääkkeiden käyttö on sujunut hyvin eikä 
haittavaikutuksia ole ollut.
Kuorikosken näkö on kuitenkin heikentynyt en-
tisestä ja silmiä on tutkittu monin eri tavoin.
”Viime kerralla lääkäri antoi Amsler-testiruu-
dukon, jota käytetään silmänpohjan rappeu-
man havaitsemiseen. Minun pitää heti ottaa 
yhteyttä, jos ruudukon viivat alkavat mennä 
mutkalle. Onneksi niin ei ole käynyt”, Kuori-
koski kertoo.
Seuraavaksi hoitosuunnitelmassa on vuoden 
2022 tammi-helmikuussa sairaalassa tehtävä 
toimenpide.
”En vielä tiedä tarkemmin mitä minulle silloin 
tehdään. Lääkäri käski ottamaan aiemmin yh-
teyttä, jos silmiin tulee mitään oireita.”

Glaukooma on hyvästä hoitotasapainosta 
huolimatta muuttanut Kuorikosken elämää.
”Asioiden hahmottaminen on vaikeaa. Esimer-
kiksi liukuportaissa alaspäin meneminen ja alas-

päin kävely rappusissa tuottaa vaikeuksia.”
Kaupungilla liikkuessa huono näkö aiheuttaa 
hankaluutta.
”Jos vastaan tulee tuttu, niin tunnistan hänet 
vasta kun hän on ihan vieressä. Olen heille 
kertonut tästä ja neuvonut heiluttamaan kät-
tä. Muutaman kerran olen myös hypännyt 
väärään bussiin, sillä olen sekoittanut nume-
rot 2 ja 5 ”, Kuorikoski kertoo.
Haasteista huolimatta elämä tuntuu kohtalaiselta.
”Olen saanut tukea Glaukoomayhdistykseltä 
ja sen tarjoamasta vertaistoiminnasta.”
Kuorikoski liittyi Glaukoomayhdistykseen 
pian glaukoomadiagnoosin saatuaan vuonna 
2018. Seuraavana vuonna 2019 Kuorikoski al-
koi toimia vapaaehtoisena ohjaajana Lahden 
seudun glaukoomakerhossa. Samana vuon-
na hänestä tuli myös Glaukoomayhdistyksen 
hallituksen jäsen. 
Yhdistystoiminta oli Kuorikoskelle tuttua en-
tuudestaan. 
”Kuulun Päijät-Hämeen Hengitysyhdistyk-
seen, jossa aiemmin toimin astmakerhon 
ohjaajana. Kuulun myös Lahden Seudun Dia-
betesyhdistykseen, jossa olen vuoden 2021 
loppuun asti hallituksen jäsen. Kannatusjä-
senenä olen Päijät-Hämeen Näkövammaiset 
ry:ssä ja Päijät-Hämeen Munuais- ja maksayh-
distyksessä”, Kuorikoski kertoo.

Glaukoomayhdistyksen toiminta on Kuori-
kosken mielestä hyvää ja tarpeellista.
”Yhdistys on paljon esillä messuilla ja erilaisissa 
tilaisuuksissa, jakaa tietoa jäsenille ja pitää yhte-
yksiä alan ammattilaisiin”, Kuorikoski kertoo.
Yhdistyksen toiminnan kehittämiseen Kuori-
koskella on ideoita.
”Jäsenillä voisi olla yhden-kahden päivän ta-
paamisia, retkiä tai vaikka risteilyjä omakus-
tanteisesti.”
Glaukooma-lehteen Kuorikoski toivoo juttuja 
kerhojen toiminnasta ja haastatteluja yhdis-
tyksen ja kerhojen jäsenistä. 
Glaukoomapotilaille Kuorikoski haluaa lähet-
tää terveisiä.
”Pitäkää huolta itsestänne ja käykää säännöl-
lisesti silmälääkärissä. Osallistukaa myös ker-
hotoimintaan - sieltä saatte vertaistukea.”
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KYSYMYS 1: LASERHOITOMENETELMÄT 
GLAUKOOMAN HOIDOSSA
Mitkä ovat uudenaikaisen mikropulssi-
diodilaserin vaikutus- ja turvallisuuserot 
verrattuna vanhempaan diodilaseriin? 
Voidaanko se tehdä ns. subtenon puudu-
tuksessa vai onko aina retrobulbaaripuu-
dutus? Olisiko subtenon puudutus turval-
lisempi potilaalle?

LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Erityyppisiä lasereita käytetään monipuolises-
ti silmätautien hoidossa. Vastauksessa rajoitu-
taan tavallisiin glaukooman hoidossa käytet-
tyihin laserhoitoihin.
Selektiivinen lasertrabekuloplastia (SLT) on 
monissa paikoissa syrjäyttänyt aiemmin käy-
tössä olleen lasertrabekuloplastian (LTP), kos-
ka SLT:ssa tarvittava energia on vain 1% siitä, 
mitä tarvitaan LTP:ssa. SLT:ssa laserhoito koh-
distuu matalalla energialla silmän kammio-

Anna-Ulrika Sarikkola on silmätautien erikoislääkäri ja 
työskennellyt mm. HYKS:n Silmätautien klinikalla ja HYKS:n 
Lastenklinikan silmäpoliklinikalla. Nykyisin hän työskente-
lee pääkaupunkiseudulla yksityissektorilla. Glaukooma on 
hänelle ammatillisesti erityisen kiinnostuksen kohde.

Kysy 
SILMÄLÄÄKÄRILTÄ
Kuva: Lääkärikeskus Aava

kulman pigmentoituneisiin trabekkelin solui-
hin, joiden vaurio aktivoi elimistössä reaktion, 
jossa kammiokulman nestevirtaus paranee ja 
silmänpaine laskee. Elimistön oma puolustus-
järjestelmä poistaa laserhoitoa saaneet solut 
arpeuttamatta. Hoito soveltuu avokulma-
glaukoomapotilaille, joiden kammiokulmaan 
on näkyvyyttä. Hoitoa voidaan käyttää ensi-
sijaisena hoitona tai lisähoitona niille, joilla 
lääkehoito ei ole laskenut riittävästi silmän-
painetta. Toimenpide tehdään tippapuudu-
tuksessa. Toimenpiteen yhteydessä silmän 
pintaan laitetaan kontaktilinssi. Biomikro-
skooppiin kytketyn laserin avulla suoritetaan 
laserhoito. Silmänpaine mitataan 1-2 tuntia 
toimenpiteestä. Silmänpaine on hyvä kontrol-
loida 1-3 kuukauden kuluttua. Toimenpiteen 
jälkeen silmän painepiikki on mahdollinen. 
Lisäksi hoito voi aiheuttaa ohimenevää tuleh-
dusreaktiota. SLT:n jälkeen käytetään yleensä 
muutamien päivien ajan kortisoni- tai tuleh-
duskipulääketippoja. SLT-hoito on varsin tur-
vallinen, mutta hoitotulos ei välttämättä ole 
pysyvä. Hoidon voi uusia, mikäli ensimmäinen 
hoito on laskenut painetta ja paineen alennus 
on kestänyt ainakin 6-12 kuukautta.
Laseriridotomia (LIT) tehdään YAG-laserilla 
myöskin tippapuudutuksessa ja silmän pin-
taan asetetaan kontaktilinssi. LIT:ssa värikal-

glaukoomayhdistys.fi -sivujen jäseno-
siosta löytyy Kysy lääkäriltä -palsta, 
jossa silmätautien erikoislääkäri Anna-
Ulrika Sarikkola vastaa jäsenten lähet-
tämiin kysymyksiin.



22

voon tehdään laserilla kaksi pientä aukkoa, 
joista kammioneste pääsee kulkemaan. LIT:a 
käytetään hoitona akuutissa sulkukulmaglau-
koomassa sekä tilanteessa, jossa kammiokul-
ma on ahdas ja sulkukulman muodostuminen 
on mahdollista. Hoitoa voidaan käyttää myös 
pigmenttiglaukoomassa ja pigmenttidisper-
sio-oireyhtymässä. Jatkohoitona käytetään 
kortisonitippoja tulehdusreaktion estämisek-
si muutamien päivien ajan ja silmänpaine tu-
lee tarkistaa 1-2 tuntia toimenpiteen jälkeen.
YAG-laseria voidaan käyttää myös glaukoo-
makirurgian jatkohoitona syvän sklerektomi-
an jälkeen, mikäli silmänpaine pyrkii nouse-
maan uudelleen. Toimenpiteessä puhkaistaan 
laserilla leikkauksessa ehjäksi jätetty kalvo sil-
män kammiokulmassa (goniopunktuura). Toi-
menpide joudutaan tekemään jopa 80%:lle 
potilaista syvän sklerektomian jälkeen jossain 
vaiheessa.
Sädekehän diodilaserhoidossa käsitellään sil-
män sädekehää laserilla ulkoisesti kovakalvon 
läpi tai sisäkautta (endolaser). Ulkoinen laser-
hoito on tavallisempi menetelmä. Sädekehän 
solujen tuhoutuminen vähentää silmän kam-
mionesteen tuotantoa ja siten laskee silmän-
painetta. Sädekehän diodilaserhoitoa voi-
daan käyttää kaikissa glaukoomatyypeissä. 
Se voi olla vaihtoehto kirurgialle esim. silloin, 
jos glaukoomaleikkauksen ennuste on heikko 
(uveiitin, kasvaimen, vamman tai uudissuoni-
tuksen aiheuttama glaukooma) tai heikkonä-
köisessä silmässä paineen aiheuttaman kivun 
hallitsemiseksi. Toimenpide vaatii tehokkaan 
kivunlievityksen, joten se vaatii joko perioku-
laari- tai retrobulbaaripuudutuksen. Perioku-
laaripuudutuksessa silmän vieruskudoksiin 
injisoidaan neulalla puuduteainetta, jolloin 
saadaan tehokas puudutus ja silmän pysymi-
nen liikkumattomana. Retrobulbaaripuudu-
tusta käytetään diodisyklofotokoagulaatiossa 
harvemmin. Siinä puuduteainetta injisoidaan 
silmän taakse. Puudutus on teknisesti perio-
kulaaripuudutusta vaativampi ja riskialttiimpi. 
Sädekehän diodilaserhoidon haittoina ovat 
tulehdusreaktiot, silmänpaineen äkillinen ko-
hoaminen toimenpiteen jälkeen, näöntark-
kuuden alentuminen, silmän pintaongelmat, 

sekä harvoin silmänpaineen liiallinen alene-
minen ja silmämunan kutistuminen. Toimen-
piteen jälkeen käytetään yleensä kortisoni-
silmätippoja parin viikon ajan. Silmänpaine 
tulee kontrolloida toimenpiteen jälkeen, 1-3 
päivän kuluttua sekä noin 1 kuukauden ku-
kuttua. Toimenpide voidaan joskus uusia ai-
kaisintaan 1-2 kuukauden kuluttua.
Uutena hoitomuotona on tullut käyttöön 
mikropulssidiodilaserhoito. Teknisesti toi-
menpide on melko samanlainen perintei-
seen sädekehän diodilaserhoitoon verrattu-
na. Toimenpide vaatii myös periokulaari- tai 
retrobulbaaripuudutuksen. Erona on se, että 
mikropulssidiodilaser kohdistaa sädekehän 
kudokseen lyhyitä, toistuvia energiapulsseja, 
joiden välissä on lyhyitä taukoja. On ajateltu, 
että tauot laserpulssien välillä ikäänkuin anta-
vat kudoksen jäähtyä ja säästävät ympäröiviä 
kudoksia vaurioilta. Tutkimustietoa mikro-
pulssidiodilaserhoidosta on vielä melko vä-
hän, mutta hoidon teho vaikuttaa olevan yhtä 
hyvä kuin perinteisessä menetelmässä. Erään 
kirjallisuuskatsauksen mukaan 52% mikro-
pulssidiodilaserhoidetuista saavutti 30%:n 
laskun silmänpaineessa 18 kuukautta toimen-
piteen jälkeen. Haittavaikutukset ovat ilmei-
sesti hieman perinteistä hoitoa harvinaisem-
pia, joten mikropulssilaserhoitoa voitaneen 
harkita joissain tapauksissa myös varhaisem-
man vaiheen glaukoomassa.

KYSYMYS 2: TUKISUKKIEN KÄYTTÖ 
GLAUKOOMAPOTILAALLA
Glaukooman ohella minulla on todettu 
purppuraihottuma eli purppurapigmentti. 
Se esiintyy tällä hetkellä jalkaterissä ja nil-
koissa. Ihotautilääkärini ehdotti lento- eli 
tukisukkia ennaltaehkäisevästi jo ennen 
mahdollista turvotusta. Voiko tukisukilla 
olla silmänpainetta kohottava vaikutus vai 
voinko käyttää niitä turvallisin mielin?
 
LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Alaraajojen turvotusta aiheuttavien laski-
mo- ja imutieperäisten sairauksien hoitoon 
kuluu olennaisena osana turvotusten poisto 
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lääkinnällisillä tukisukilla. Lääkinnälliset tuki-
sukat ovat yleensä yksilöllisesti mitoitettuja 
ja ne jaetaan neljään eri puristusluokkaan.  
Lääketieteellisten tukisukkien tarkoituksena 
on vastustaa pinnallisten laskimoiden ko-
honnutta painetta, ehkäistä raajaturvotusta 
pienentämällä hiussuonien ja kudoksen vä-
listä paine-eroa sekä edistää imutievirtausta. 
Hoitosukkien vasta-aiheita ovat akuutti syvä 
laskimotukos, riittämätön alaraajan valtimo-
verenkierto ja mikäli säärihaavan aiheuttaja 
on epäselvä. Glaukooma ei estä lääketieteel-
listen tukisukkien käyttöä eikä niiden käytöllä 
ole osoitettu olevan merkitystä glaukooman 
etenemiseen.

KYSYMYS 3: SILMÄNPAINETASO 
KAIHILEIKKAUKSEN JÄLKEEN
Olen 55-vuotias ja minulta leikattiin noin 
1,5 vuotta sitten molemmista silmistä 
kaihi, joka oli tullut nopeasti. Leikkauksen 
jälkeen silmänpaine on ollut matalalla, lä-
hellä 10. Oma silmälääkärini kehotti jo sil-
loin, että Duotrav -silmätipat voi lopettaa. 
Sairaalan silmäpolilla oltiin eri mieltä. Nyt 
en tiedä miten toimia. Voiko paine laskea 
liian alas ja onko siitä haittaa, jos jatkan 
lääkkeen ottamista? Kuinka matala sil-
mänpaine on liian matala?

LÄÄKÄRIN VASTAUS:
On tavallista, että silmänpainetaso laskee 
jonkin verran kaihileikkauksen jälkeen. Usein 
kuitenkin silmänpaineet nousevat hiljalleen 
taas ylöspäin ajan kuluessa. Jokaisella glau-
koomapotilaalla tulisi olla yksilöllinen tavoi-
tepainetaso määritelty, johon pyritään, jotta 
glaukooma ei etenisi. Jonkun tavoitepaine voi 
olla reilusti alle 10, toisen 20. Joskus tavoite-
painetta on laskettava alaspäin, jos tauti ete-
nee.  Osalla tavoitepaintaso on hyvinkin ma-
tala, kuten normaalipaineglaukoomassa. Jos 
glaukooman hermosäievauriot ja näkökent-
täpuutokset ovat laajat, on tavoitepainetaso 
usein myös varsin matala.
Jos silmänpainetaso on 10 luokkaa, ei haitto-
ja liian matalan paineen suhteen käytännös-

sä ole. Liian matalia silmänpaineita tavataan 
lähinnä glaukoomaleikkausten jälkeen (syvä 
sklerektomia, trabekulektomia, shunttileikka-
ukset). Tällöin silmänpainetta saatetaan jou-
tua nostamaan lääkkeillä tai toimenpiteillä. 
Selkeää raja-arvoa alimmalle silmänpaineelle 
ei ole. Joku sietää jopa alle 5mmHg paineen, 
toinen ei. Silmä ei voi olla täysin paineeton 
eikä siihen pyritäkään. Osalla voi olla glaukoo-
maleikkausten jälkeen 5-10 mmHg paineita. 
Useimmilla tulee ongelmia, jos mennään alle 
5:n.
Ahdaskulmaglaukoomassa paksuuntunut 
kaihimykiö voi vaikeuttaa etukammionesteen 
virtausta ahtauttamalla kammiokulmaa. Täl-
löin kaihileikkaus avartaa kammiokulmaa ja 
glaukoomalääkitystä ei ole kaikissa tapauk-
sissa välttämätöntä jatkaa, jos silmänpaineet 
laskevat merkittävästi. Silmänpaineen sään-
nöllinen seuranta on kuitenkin aina tarpeen. 
Avokulmaglaukoomassa silmänpainelääkitys-
tä jatketaan yleensä normaalin tapaan kaihi-
leikkauksen jälkeenkin. Glaukooman hoito on 
aina yksilöllistä ja hoitopäätöksiin vaikuttavat 
niin silmänpaine kuin myös glaukoomatutki-
mukset ja taudin etenemistaipumus.

Yhdistyksen jäsenet voivat lähettää kysy-
myksiä silmätautien erikoislääkäri Anna-
Ulrika Sarikkolalle glaukoomayhdistys.fi 
-sivujen Jäsensivuilta kohdasta Kysy lää-
käriltä tai lähettämällä postia toimistol-
le. Jäsensivuille kirjaudutaan kotisivujen 
etusivun oikeasta yläkulmasta kohdasta 
Jäsensivut omilla tunnuksilla: Jäsennu-
mero on jäsenkortissa näkyvä nelinume-
roinen numerosarja ja salasana on oma 
postinumero. Vastaukset julkaistaan Jä-
sensivuilla ja Glaukooma-lehdissä ilman 
lähettäjän henkilötietoja. Julkaistavaksi 
valitaan kysymyksiä, joista on apua mah-
dollisimman monille. Akuuteissa ongel-
missa on syytä ottaa yhteyttä omaan 
lääkäriin.
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AINUTLAATUINEN 
KOLMIVAIKUTTEINEN SILMÄTIPPA 

KUIVASILMÄISYYDEN HOITOON

• Hypotoninen

• Säilytysaineeton

• Fosfaatiton

• Sopii piilolinssien 
 käyttäjille

• Ei sumenna
 näköä

• Säilyy 3 kk 
 avaamisesta

SILMÄLÄÄKÄRIEN

ENITEN
SUOSITTELEMA

THEALOZ DUO® 10 ml: 
CE-merkitty lääkinnällinen valmiste kohtalaisen tai vaikean kuivasilmäisyyden 
hoitoon. Trehaloosi 3 g, natriumhyaluronaatti 0,15 g natriumkloridi, trometa-
moli, kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytetty vesi ad 100 ml. Fosfaatiton. 
Hypotoninen. Säilytysaineeton. Yksi tippa kumpaankin silmään tasaisesti 
pitkin päivää aina tarvittaessa. Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä. 
Oireiden pahentuessa käänny lääkärin puoleen. Saatavana apteekeista ja 
optikkoliikkeistä.

KostuttaaKorjaaSuojaa

Thealoz Duo kostuttaa silmää jopa kuusi 
kertaa pitempään kuin tavallinen silmätippa. 

Ainutlaatuinen yhdistelmä sisältää silmää 
kuivuudelta suojaavaa trehaloosia sekä 

kosteuttavaa hyaluronihappoa.

Silmäluomien hygienia on tärkeä 
osa kuivasilmäisyyden hoitoa.

Muista hajusteettomat ja 
säilytysaineettomat 

Blephaclean-puhdistuspyyhkeet. 


