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1. JOHDANTO 

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 23. toimintavuosi sekä STEA:n myöntämän, kolmivuotisen 

kohdennetun toiminta-avustuksen (AK) ensimmäinen vuosi. Avustus käytettiin hakemuksen 

mukaisesti glaukoomatiedotukseen, potilaiden tukeen ja vertaistukitoimintaan. Avustus mahdollisti 

yhden osa-aikaisen (60%) toimihenkilön eli järjestösihteerin toimen. Lisäksi toiminnassa oli 

aktiivisesti mukana vapaaehtoisesti toimiva puheenjohtaja ja hallitus sekä kerho-ohjaajat ja muita 

yhdistyksen jäseniä. 

Yhdistyksen tiedotuksessa käytettiin toimintanimeä ”Salakavala glaukooma – tietoa ja tukea”, joka 

kuvastaa Glaukoomayhdistyksen tehtäviä. Yhdistys jakaa tietoa glaukoomasta monin eri tavoin 

sekä toimii glaukoomapotilaiden yhdyssiteenä, vertaistuen järjestäjänä ja etujen edistäjänä. 

Toiminnan kautta pyritään tavoittamaan glaukoomapotilaita ja riskiryhmään kuuluvia, hoito- ja 

vanhustyöalan ammattilaisia, opiskelijoita sekä heitä, jotka eivät koskaan ole kuulleetkaan 

glaukoomasta.  

Yhdistyksen toimintaa koko kuluneen vuoden haittasi edelleen koronapandemia. Yhdistyksen 

keskeisiä toimintoja, kuten perinteisiä yleisötilaisuuksia, jäsentilaisuuksia tai messu- ym. 

tapahtumien esittelyjä ei voitu edelleenkään järjestää tavalliseen tapaan tai niiden ajankohtiin tai 

järjestämistapoihin tuli muutoksia. Loppuvuodesta pystyttiin osallistumaan muutamille messuille, 

joissa osallistujamäärät eivät innostuneesta vastaanotosta huolimatta yltäneet koronaa edeltävien 

aikojen tasolle. Vertaiskerhoista eli glaukoomakerhoista osa järjesti lähitapaamisia, mutta 

kävijämäärät niissäkin olivat aikaisempaa vähäisemmät. Loppuvuonna kerhojen käyntikerrat 

kolminkertaistuivat keväästä. Näin käyntikertojen määrä kasvoi edellisvuodesta, mutta kävijämäärät 

jäivät vähäisemmälle tasolle. 

Vuonna 2021 toimintaan sovellettiin edelleen korvaavia muotoja. Vuosikokous järjestettiin 

väliaikaisen poikkeamislain mahdollistamana 12.6. Tampereella ilman ohjelmaa sekä korona-ajan 

turvallisuustoimet huomioiden. Tehostettua tiedotuskampanjaa jatkettiin, jonka myötä julkaistiin 

enemmän lehtiartikkeleita ja saatiin mediaosumia kuin koskaan aikaisemmin. Jäsenlehteä eli 

Glaukooma-lehteä julkaistiin kaksi numeroa ja Jäsentiedotteita neljä.  

Myös verkossa tapahtuva vertaistuki ja tiedotus lisääntyivät. Lääkärin luentotilaisuuksia Teams-

yhteydellä pidettiin kaksi. Yritysyhteistyö ja nettilääkärin kysymyspalstatoiminta jatkuivat 

aktiivisena. Jäsenetuja hankittiin ja saatiin lisää. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim kutsui 

kertomusvuoden keväänä yhdistyksemme edustajia Glaukooma Käypä hoito -suosituksen 

potilasversion laatimiseen. 

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta toiminnan kautta tavoitettiin useita tuhansia  

glaukoomapotilaita, riskiryhmään kuuluvia sekä hoitoalan ammattilaisia. Viestintäkampanjan myötä 

tavoitettiin ja informoitiin monia ihmisiä ympäri Suomen. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 

poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta lähes kolmella sadalla jäsenellä ollen vuoden lopulla 1646. 

Jäsenmäärä kasvoi 8,5% enemmän kuin vuonna 2020. 

 

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT (säännöt 2§) 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleistä tietoutta glaukoomasta. Yhdistys toimii glaukoomaa 

sairastavien henkilöiden yhdyssiteenä, oikeuksien valvojana sekä tiedon välittäjänä. Yhdistys 

edistää glaukooman hoitomahdollisuuksien kehittämistä ja tukee glaukooman ennaltaehkäisyä ja 

glaukoomapotilaiden kuntoutusta. 

 

3. TOIMINTA 

3.1. KOKOUKSET 

12.6. Yhdistyksen varsinainen kokous, Tampere 
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3.2 YLEISÖTILAISUUDET 

Kuluneena vuonna ei läsnäoloa vaativia luentotilaisuuksia voitu järjestää. Sen sijaan järjestettiin 

kaksi kaikille avointa lääkärin luentotilaisuutta Teams-ympäristössä. Lääkärin luennon lisäksi 

yhdistyksen toiminnassa kertoi puheenjohtaja. 

10.3. Maailman Glaukoomaviikolla, puhujina dosentti, silmätautien erikoislääkäri Marko Määttä ja 

puheenjohtaja Ritva Kivimäki ja. Luennolla oli yhteensä 73 osallistujaa.  

7.10. puhujina professori Hannu Uusitalo ja puheenjohtaja Ritva Kivimäki. Luennolla oli yhteensä 

70 osallistujaa.  

 

3.3 OSALLISTUMISET NÄYTTEILLEASETTAJANA: 

Koronan vuoksi suunnitelluista yli kymmenestä tilaisuudesta ja tapahtumasta peruttiin suurin osa tai 

siirrettiin myöhemmäksi. Tapahtumista pystyttiin lähitapahtumina järjestämään loppuvuonna 

kolme:  

- Hyvinvointimessut 16.-17.10.2021, Oulu 

- Osaava Nainen -messut 30.-31.10, Turku 

- Suomen Silmähoitajat ry:n koulutuspäivät 19.-20.11., Oulu 

Yhdistys osallistui tapahtumiin näytteilleasettajana ja jakoi yhteensä yli tuhat esitettä ja muuta 

aineistoa. Lisäksi Oulun messuilla messukävijöille oli tarjolla maksutonta silmänpaineiden 

mittausta yhdessä paikallisen optikkoliikkeen kanssa; mittauksia tehtiin n.200kpl. Ohjelmalavalla 

pidettiin kahtena päivänä lyhyet luennot glaukoomasta ja yhdistyksen toiminnasta. 

Suomen Silmähoitajat ry:n koulutuspäivillä pidettiin hoitajille luento glaukoomayhdistyksen 

toiminnasta sekä tehtiin kysely, johon vastasi 76 hoitajaa. 

Lisäksi yhdistys osallistui verkossa virtuaalisiin tapahtumiin: 

- Virtuaaliset Järjestömessut 2.-3.3.; Glaukoomayhdistys ry oli mukana molempina päivinä 

videoesityksellään ”Elämää hoidetun glaukooman kanssa”. Messuilla oli yli 400 kävijää ja 148 

tapahtumaa. Video sai esityskertoja noin 400kpl. 

- Potilaan oikeuksien päivä HUS 19.5. pidettiin virtuaalisena luentotilaisuutena, johon osallistui 

hallituksen jäseniä. 

-Virtuaaliset Valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät 21.-22.4., Pj. Ritva Kivimäki piti 

järjestötorilla 10min. esittelyn glaukoomasta ja yhdistyksen toiminnasta. Puhetta kuunteli 27 

henkilöä. 

Muut esittelytilaisuudet: 

- Suomen Nivelyhdistys ry:n Tampereen nivelpiirin kokous, puheenjohtajan esitys yhdistyksestä ja 

glaukoomasta 10.11., Tampere 

 

3.4 ALUEELLISET JÄSENTILAISUUDET 

Jäsentilaisuuksia ei pystytty järjestämään. 

 

3.5 KOULUTUKSET 

3.-4.11.Kerho-ohjaajien koulutus, Seinäjoki 

Vuonna 2020 väliin jäänyt vapaaehtoisten glaukoomakerho-ohjaajien koulutus pystyttiin 

järjestämään lähitapaamisena. Paikalla oli kahdeksan glaukoomakerhon ohjaajat sekä hallituksen 

jäseniä, yhteensä 20 henkilöä. 

Järjestösihteeri ja puheenjohtaja osallistuivat SOSTE ry:n verkkokoulutuksiin mm. Digiosaavat 

järjestöt -sarjaan, SOSTEn ja Siviksen verkkokoulutuksiin ja työryhmien, kuten pienjärjestöt 

verkoston tapaamisiin sekä STEAn, Veikkauksen ja Satakunnan Yhteisökeskuksen 

verkkokoulutuksiin ja toimintapäiviin yhteensä 32 kertaa: järjestösihteeri 11 ja puheenjohtaja 7 sekä 

muut hallituksen jäsenet yhteensä 14 kertaa. 
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3.6 MUUT TILAISUUDET 

Kolme yhdistyksen kerho-ohjaajaa sekä hallituksen puheenjohtaja osallistui kahteen OLKA:n ja 

Vertaistalon yhdistys- ja koulutustilaisuuteen verkossa. Seinäjoen keskussairaalan OLKA-pisteellä 

pidettiin virtuaalinen teemapäivä, joka tavoitti 20 henkilöä.  Muita tapaamisia tai esilläoloja OLKA-

pisteillä ympäri Suomen ei ollut koronasta johtuen. 

 

3.7 VERTAISTUKITOIMINTA 

Toisena koronavuotena kerhojen kokoontumisessa oli edelleen peruutuksia kokoontumiskieltojen ja 

kerhotilojen kiinnipysymisen vuoksi.  Loppuvuonna käyntikerrat kuitenkin kolminkertaistuivat 

keväästä. Näin kerhokertojen määrä kasvoi edellisvuodesta, mutta kävijämäärät jäivät 

vähäisemmälle tasolle. Kävijämäärät olivat edelleen yli 50% matalammalla tasolla koronaa 

edeltävän ajan tasosta. 

Vertaistoimintaryhmiä eli glaukoomakerhoja vuonna 2021 toimi 10 kpl eri puolella Suomea: 

Helsingissä, Vantaalla, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Turussa, Tampereella, Seinäjoella, Vaasassa, 

Joensuussa ja Kemissä. Korona-aikana kerhotoiminta loppui neljältä paikkakunnalta (Kuopio, Pori, 

Jyväskylä ja Oulu). Vuonna 2021 ei perustettu uusia kerhoja. 

Joka kerholla on 1-2 ohjaajaa, jotka ovat vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä. Kerho-ohjaajien 

toimintaa tuettiin toimintarahalla ja matkakorvauksilla sekä henkilökohtaisella avulla puhelimitse ja 

sähköpostitse. Ohjaajat olivat yhteydessä kerholaisiinsa sähköpostitse, tekstiviesteillä sekä 

puhelimitse. Hallituksen jäsenistä muodostettu kerhotyöryhmä oli yhteydessä ohjaajiin puhelimitse 

ja sähköpostitse. Ohjaajille teetettiin kysely, jossa kartoitettiin kerhojen toimintaa korona-aikana 

sekä ohjaajien tarpeita vapaaehtoistoimen hoitamiseksi. Lisäksi kerho-ohjaajille lähetettiin kolme 

Kerhokirjettä sähköpostitse. 

Kerhotyöryhmään kuuluivat ennen vuosikokousta (12.6.) Mikko Hautamäki, Arja Hellsten ja Arja 

Karti. Vuosikokouksen jälkeen työryhmään kuuluivat Mikko Hautamäki, Arja Karti, Anneli 

Korkiakoski ja Aimo Kuorikoski. Hautamäki toimii myös ohjaajien yhteyshenkilönä. Kerho-

ohjaajien kaksipäiväinen koulutustilaisuus pidettiin Seinäjoella marraskuussa.  

 

Glaukoomakerhot (10 kpl) toiminnassa vuonna 2021: 

Helsinki, Kampin palvelutalo/Helsingin kaupunki 

Hämeenlinnan seutu, Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry:n toimitila 

Joensuun seutu, Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry:n toimitila 

Kemin seutu, Kemin seudun Näkövammaiset ry:n toimitila 

Lahden seutu, Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n toimitila 

Seinäjoen seutu, Seinäjoen Järjestötalo 

Turun seutu, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n toimitila 

Tampereen seutu, Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n toimitila 

Vaasan seutu, Palosaaren seurakuntakeskus 

Vantaa, Tikkurilan asukastila/Vantaan kaupunki 

 

Vertaistuki verkossa 

Glaukoomayhdistys ry ylläpiti Facebookissa suljettua keskusteluryhmää nimeltä 

Glaukoomavertaisryhmä. Ryhmässä oli vuoden lopussa 626 jäsentä (kasvua 143 jäsentä edellisestä 

vuodesta). Keskustelu oli erittäin vilkasta ja kävijäpalautteissa korostui vertaistuen tarpeellisuus ja 

merkityksellisyys.  

 

3.8 ULKOINEN JA SISÄINEN TIEDOTUS  

Glaukooma-lehtiä julkaistiin kaksi numeroa; lehden 1/2021 sivumäärä oli 24 ja painos 3000kpl, 

lehden 2/2021 sivumäärä oli 24 ja painos 3000kpl. Kokonaispainosmäärä kasvoi edellisvuodesta 
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1500kpl. Glaukooma-lehdet lähetettiin kaikille yhdistyksen jäsenille paperisena sekä ne julkaistiin 

sähköisenä glaukoomayhdistys.fi -sivuilla. Jäsentiedotteita julkaistiin neljä ja ne lähetettiin jäsenille 

paperisena tai sähköisenä. Glaukooma-lehteen myytiin ilmoitustilaa yrityksille ja muille tahoille. 

Yhdistyksen esitteitä, Glaukooma-lehtiä sekä Santen Oy:n ja Théa Nordic Suomen toimittamia 

glaukoomaesitteitä jaettiin messuilla ja muissa tilaisuuksissa sekä lähetettiin kaikille uusille 

yhdistyksen jäsenille aloituskirjeessä. Esitteitä ja Glaukooma-lehtiä toimitettiin ympäri Suomen 

joillekin Näkövammaisten yhdistyksille, Silmäaseman ja Instrun toimipaikoille, muihin 

optikkoliikkeisiin, silmähoitajien avustuksella sairaaloihin ja lääkäriasemille sekä sairaaloiden 

OLKA-pisteille.  

Yhdistyksen kotisivut glaukoomayhdistys.fi ja Facebook-sivu ja ryhmä toimivat tiedotuskanavina. 

Vuoden aikana jatkettiin valtakunnallista tiedotuskampanjaa, jonka myötä artikkeleita, uutisia ja 

verkkosisältöjä julkaistiin enemmän, kuin koskaan aikaisemmin yhteensä 45 lehdessä ja muussa 

mediassa ympäri Suomen; muun muassa Karjalaisessa, Ilkka-Pohjalaisessa, Etelä-Suomen 

Sanomissa ja Länsi Savossa. Maksettuja kokosivun artikkeleita julkaistiin kuusi kappaletta: 

Kotilääkäri, Suomen Kuvalehti (2 kpl), Eeva, Seura ja Apu  

-lehdissä. Lisäksi artikkeleita, uutisia ja tiedotteita julkaistiin muun muassa Sosten ja 

Näkövammaisten liiton uutiskirjeissä ja muussa viestinnässä, Vertaistalo.si -sivuilla sekä 

sairaaloiden OLKA-toiminnan viestinnässä kuten verkkosivuilla ja Facebookissa. 

Joulukuussa Hyvä Elämä -lehti laati Glaukoomayhdistyksen toiminnasta 2-sivuisen artikkelin, 

johon haastateltiin puheenjohtajaa. 

 

3.9 GLAUKOOMAYHDISTYS.FI, FACEBOOKIN SIVU JA SULJETTU RYHMÄ 

Yhdistyksen kotisivut ja jäsenrekisteri uudistettiin. Toteuttajana toimi Mediaani/Joni Kaunismäki. 

Uudistuksen tavoitteena oli tehdä kotisivuista saavutettavuusvaatimusten mukaiset sekä yhdistää 

kolme jäsenrekisteriä yhdeksi, verkkopohjaiseksi rekisteriksi. Kehitystyö jatkuu vuonna 2022.  

Facebookissa ylläpidettiin yhdistyksen sivua sekä suljettua ryhmää nimeltä 

Glaukoomavertaisryhmä. Facebookissa jaettiin glaukooma-aiheista tietoa, tietoa yhdistyksen 

toiminnasta sekä linkitettiin glaukooma-aiheisia artikkeleja ja muita aineistoja ja sivustoja. 

 

4. YHTEISTYÖ 

 

4.1. YRITYSTEN JA YHDISTYSTEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ 

Glaukoomayhdistys ry:n toimintaa tukivat kuluneena vuonna useat yritykset, yhdistykset ja muut 

tahot. Tuki sisälsi jäsenetuja, tiedotusapua, potilaiden ohjausta, maksettuja ilmoituksia Glaukooma-

lehdessä, korvauksia myydyistä tuotteista (Icare Finland) sekä maksuttomia kerhotiloja: yhdistys sai 

käyttää Näkövammaisten liiton alue- ja paikallisyhdistysten toimitiloja glaukoomakerhotoimintaan 

useimmiten maksuttomasti tai alennettuun hintaan. Yhteistyötä tehtiin optikkoliikkeiden optikoiden 

kanssa messuilla ja muissa tapahtumissa, jossa tarjottiin maksuttomia silmänpaineiden mittauksia. 

Lääkärien kanssa tehtävään yhteistyöhön kuului konsultointia ja maksuttomia luentoja. Yhteistyötä 

tehtiin myös silmähoitajayhdistysten, muutamien sairaaloiden silmäosastojen, OLKA-toiminnan ja 

Vertaistalon kanssa. Santen Oy:n kanssa solmittiin sopimus, johon kuului yhdistyksen maininta 

yrityksen yhteistyökumppanina valtakunnallisesti toteutetussa mainoskampanjassa sekä yrityksen 

julkaisemassa OMAGlaucOMA -glaukoomasovelluksessa. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 

kutsui Glaukoomayhdistys ry:n mukaan glaukoomaviiteryhmään Käypä Hoito -potilasversion 

laadintaan. Ryhmään kuuluivat yhdistyksen puolesta: Arja Hellsten, Ritva Kivimäki, Kirsti Kuisma, 

Irmelin Lundström, Anitta Tähti-Niemi ja Heli Venho. Työryhmä kokoontui vuonna 2021 kolme 

kertaa. 

Tukijat ja yhteistyökumppanit: 

Silmäasema Oyj 

Instru Oy 
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Nissen 

Keops 

Synsam Group Finland Oy 

Huittisten Näkökeskus Oy 

Icare Finland Oy 

Santen Oy 

Théa Nordic Suomi 

Silmäsairaala VALO 

Annansilmät–Aitta 

Sanoma Media Finland 

Helsingin kaupunki/Kampin Palvelukeskus 

Näkövammaisten liiton alue- ja paikallisyhdistykset 

Vaasan seurankuntayhtymä 

 

4.2 JÄSENEDUT 

Glaukoomayhdistys ry:n jäsenille tarjottiin monia jäsenetuja jäsenmaksun maksamalla. Kotisivujen 

kirjautumista vaativassa jäsenosiossa sijaitsi ”Kysy silmälääkäriltä -jäsenpalvelu.  Lisäksi jäsenetuja 

myönsi: Icare Finland Oy, Instru Oy, Nissen, Keops, Silmäasema Oyj, Synsam Group Finland Oy, 

Huittisten Näkökeskus, Silmäsairaala VALO, Sanoma Media Finland ja Annansilmät-Aitta.  

 

4.3 NETTILÄÄKÄRI JA KOTISIVUJEN KYSYMYSPALSTATOIMINTA 

Silmätautien erikoislääkäri Anna-Ulrika Sarikkolan kanssa solmittiin yhteistyösopimus ajalle  

1.1. -31.12.2021. Hän laati vastauksia yhdistyksen jäsenten kysymyksiin glaukoomasta ja niitä 

julkaistaan glaukoomayhdistys.fi -sivujen kirjautumista vaativassa jäsenosiossa sekä Glaukooma-

lehdissä. 

 

4.4 GLAUKOOMAYHDISTYS RY:N JÄSENYYDET 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Yhteisöjen yhdistys ry, Seinäjoki, Satakunnan Yhteisöt ry, 

Pori. 

 

5. YHDISTYS 

5.1 JÄSENMÄÄRÄ 

Yhdistyksen tunnettavuus lisääntyi edelleen valtakunnallisten tapahtumien sekä aktiivisen 

viestinnän kautta. Vaikka tilaisuuksia jouduttiin perumaan, jatkoi jäsenmäärä kasvamistaan 

edellisvuotta enemmän. Vuoden alussa jäseniä 1377 ja vuoden lopussa 1646. Jäsenmäärä kasvoi 

269 jäsenellä ja kasvoi 8,5% enemmän kuin vuonna 2020. 

Yhdistyksen sääntömääräyksen mukaisesti 34 henkilöä erotettiin jäsenyydestä. He olivat jättäneet 

kahdelta peräkkäiseltä vuodelta jäsenmaksunsa maksamatta. 

 

5.2 KUNNIAJÄSENET 

 1. Päivi Puska, dosentti, silmätautien erikoislääkäri 

 2. Timo Lehtonen, yhdistyksen entinen puheenjohtaja 

  

5.3 TALOUSASIAT 

STEA myönsi yhdistykselle kertomusvuodelle kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) 64 134 euroa. 

Koska haettua korotusta avustukseen ei saatu, yhdistykselle ei voitu palkata toista osa-aikaista 

toimihenkilöä vastaamaan vertaistukitoiminnan kehittämisestä sekä hoitamaan toimiston 

ulkopuolisten tapahtumien järjestelyjä kohteissa vapaaehtoistoimijoiden kanssa. 

Toimintaa rahoitettiin myös jäsenmaksutuloilla. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 

vuonna 2021 oli 25 euroa sekä kannatusjäsenmaksu yksityisiltä jäseniltä 50 euroa ja yhteisöiltä 100 
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euroa. Yhdistyksen toimintaa tukevat lisäksi taloudellisesti monet kaupalliset ja ei-kaupalliset tahot 

(ks. 4.1). Marja Leena Kalvialta saatuja perintövaroja käytettiin hallituksen ja varajäsenien 

virkistystoimintaan joulukuun hallituksen kokouksen yhteydessä. 

 

5.4 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ 

Glaukoomayhdistys ry:n sääntöjen uudistamista varten perustettiin sääntötyöryhmä. Työryhmään 

kuuluivat Arja Hellsten, Maija Lehtiö ja Heli Venho. Työryhmä kokoontui 3 kertaa. 
 

5.5 KIRJANPITO 

Yhdistyksen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti kirjanpitäjä Terttu Perkkiö, Tilirakennus Perkkiö 

& Heikkilä. 

 

5.7 TILINTARKASTAJA 

Seppo Rautula, HT-tilintarkastaja ja varalla Sari Hakala HT-tilintarkastaja. 

 

5.6 HALLITUS JA TEHTÄVÄT SEKÄ KOTIPAIKKAKUNTA 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset 

varajäsenet. Vuosittain hallituksesta eroaa kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. 

Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri.  

 

Glaukoomayhdistys ry:n hallitus vuonna 2021: 

Ritva Kivimäki, puheenjohtaja (Pirkkala) 

 

Arja Hellsten, varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja (Turku) 

Varajäsen Maija Lehtiö (Turku)  

 

Arja Karti, varsinainen jäsen, talousvastaava (Kontiolahti) 

Varajäsen Anitta Tähti-Niemi (Kuusankoski) 

 

Mikko Hautamäki, varsinainen jäsen (Seinäjoki) 

Varajäsen Elvi Soininen (Tampere) (12.6. saakka) 

Varajäsen Heli Venho (Turku) (12.6. alkaen) 

 

Aimo Kuorikoski, varsinainen jäsen (Lahti) 

Varajäsen Raili Saari (Lahti) 

 

Ari Pumperi, varsinainen jäsen (Jyväskylä) (eronnut 18.4.2021) 

Varajäsen Pasi Pumperi (Jyväskylä) (eronnut 17.1.2021) 

 

Margaretha Lindfors, varsinainen jäsen (Espoo) (12.6. saakka) 

Varajäsen Irmelin Lundström (Espoo) (12.6. saakka) 

 

Kimmo Piikkilä, varsinainen jäsen (Tampere) (12.6. alkaen) 

Varajäsen Elvi Soininen (Tampere) (12.6. alkaen) 

 

Anneli Korkiakoski, varsinainen jäsen (Vantaa) (12.6. alkaen) 

Varajäsen Irma Ropponen (Espoo) (12.6. alkaen) 

 

Järjestösihteeri Pipsa Sinkko-Westerholm toimi hallituksen sihteerinä. 

Hallitus kokoontui 11 kertaa, joista 4 kertaa toteutettiin Teams-etäkokouksina. 
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5.7 TOIMIHENKILÖ 

Pipsa Sinkko-Westerholm, järjestösihteeri (60 %:n työaika). Toimihenkilö työskentelee yhdistyksen 

toimistolla osallistuen tarpeen mukaan lisäksi toimiston ulkopuolisiin tehtäviin. Vuonna 2021 

kevätkaudella osa työajasta oli etätyötä. Kesäloman jälkeen kaikki työ tapahtui toimistolla. 

 

5.8 TOIMITILA JA HALLITUKSEN KOKOUSTILA 

Yhdistykselle on vuokrattu kalustettu toimistohuone (nro 5312) Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 

ry:ltä Iiris -talosta Helsingistä. Vuokra vuonna 2021 oli 368,90 euroa kuukaudessa ja siihen sisältyi 

kokous- ja sosiaalitilojen käyttö, laajakaista, sähkö ja siivous.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Glaukoomayhdistys ry 

Marjaniementie 74 

00930 Helsinki 

toimisto@glaukoomayhdistys.fi 

p.050-466 2929 (ma, ke ja to klo9-17) 

 

www.glaukoomayhdistys.fi 

mailto:toimisto@glaukoomayhdistys.fi
http://www.glaukoomayhdistys.fi/

