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Puheenjohtajan palsta
 

Kesäkuinen tervehdykseni teille hyvät 
jäsenet ja Glaukooma-lehden lukijat.
Menneenä kevätkautena koronapan-

demiatilanne mahdollisti jo normaalimpaa 
toimintaa yhdistyksessämme. Vertaistoimin-
taa yhdistyksen glaukoomakerhoissa pys-
tyttiin jatkamaan jo hyvällä menestyksellä. 
Maailman Glaukoomaviikolla maaliskuussa 
pidettiin eri puolilla Suomea esittelytilaisuuk-
sia, joita paikalliset aktiivijäsenet hoitivat. 
Tilaisuuksissa jaettiin tietoa glaukooma-sai-
raudesta ja kerrottiin potilasyhdistyksemme 
toiminnasta sekä järjestettiin silmänpaineen 
mittausta muutamissa paikoissa. Lisäksi jär-
jestettiin glaukooma-aiheinen verkkoluento. 
Yhdistyksen glaukoomaviikon toiminta sai 
huomiota myös mediassa.
Yhdistyksen varsinainen kokous eli sääntö-
määräinen vuosikokous järjestettiin Helsingis-
sä huhtikuun lopulla. Kokouksessa vietettiin 
juhlallinen hetki, kun yhdistys sai 4. kunnia-
jäsenen. Yhdistyksen luottamustehtävissä jat-
kavat edelleen samat henkilöt. Kokouksessa 
nousi esiin huoli glaukooman hoitotakuun 
toteutumisesta, tietoon oli tullut tapauksia 
hoitojen viivästyksistä. Muutamissa puheen-
vuoroissa painotettiinkin, että yhdistyksen 
kuuluu huolehtia jäseniensä edunvalvonnas-
ta. Glaukoomayhdistyksen toiminnassa pää-
paino on ollut glaukoomatiedon jakamisessa 
ja vertaistukitoiminnan järjestämisessä. Nämä 
tehtävät ovatkin STEA-avustuksen saannin 
edellytys. Glaukoomapotilasjäsenilleen yhdis-
tys pyrkii luomaan yhteenkuuluvuuden tun-
netta sekä tarjoamaan heille jäsenetuisuuksia 
sekä syvällisempää tietoa glaukoomasta ja sen 
hoidosta. Pienen potilasyhdistyksen nykyisillä 
resursseilla ei ole mahdollisuuksia toistaiseksi 
potilaiden oikeuksien valvontaan, vaikka niitä 
sääntöjen mukaan pitäisikin hoitaa. Tähän yh-
distyksen pitää pyrkiä ja panostaa tulevaisuu-
dessa. Yhdistyksen pitää vielä kasvaa ja saada 
tarvittavaa painoarvoa sekä toimihenkilölisä-
ystä suoriutuakseen kyseisistä haasteista. Va-
paaehtoistoiminnalla näitä tehtäviä ei pystytä 
pelkästään hoitamaan.

STEA-avustuksen saanti on jatkunut toistai-
seksi entiseen malliin ja yhdistys on teoillaan 
onnistunut vakuuttamaan potilasyhdistyksen 
tarpeellisuuden. Kuluvalle vuodelle saatiin 
edellisen vuoden suuruinen avustus. STEAn 
avustuspäätöksen perusteluissa mainitaan, 
että ”toiminta on STEAn strategian mukaista. 
Järjestö tekee ennaltaehkäisevää työtä ja ta-
voittaa kohderyhmäänsä erilaisilla tilaisuuk-
silla, tapahtumilla ja viestinnällä sekä tukee 
glaukoomaa sairastavia mm. vertaistuen kei-
noin”. Kaikkea tätä toimintaa toteutetaan ah-
kerasti ja innokkaasti ”vapaaehtoisjoukkovoi-
malla” yhdessä osa-aikaisen järjestösihteerin 
kanssa. Tämä ei tule riittämään jatkossa, vaan 
kasvava yhdistys tulee tarvitsemaan palkat-
tua työvoimaa myös toimiston ulkopuolisiin 
tehtäviin ja lisää vapaaehtoistoimijoitakin tar-
vitaan.
Yhteistyökumppanit ja tukijat ovat ensiarvoisen 
tärkeät yhdistyksen toiminnassa, heiltä saamas-
tamme avusta olemme kiitollisia. Hyvät jäsenet, 
kiitos että te kuulutte yhdistykseen!
Lämpimät kiitokset kaikille yhdistyksemme va-
paaehtoistehtävissä toimiville jäsenille, syksyllä 
jälleen jatketaan. Ohjelmaa on paljon tiedossa 
syyskaudella eri puolilla Suomea, toivotaan, että 
suoriudumme tehtävistämme. Tervetuloa mu-
kaamme vapaaehtoistoimijaksi! 

Vietetään virkistävää kesäkautta ja muistetaan 
suojata silmämme auringon kirkkaudelta! 

Ritva Kivimäki 
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Toimintaa kevätkaudella 2022
Kevätkaudella toimintaa käynnisteltiin eri puolilla Suomea. Maailman Glaukoomaviikolla 6.-
13.3. yhdistys esitteli toimintaansa yhteensä yhdeksässä tapahtumassa. Viikolla järjestettiin 
myös virtuaalinen yleisöluento, jossa glaukoomasta kertoi professori Eija Vesti. Teams-luennolle 
osallistui yli 90 kuulijaa. Kerhotoiminta jatkui normaalisti, mutta kävijämäärät olivat koronaa 
edeltävää aikaa vähäisemmät. Syksyllä yhdistyksen edustajat osallistuvat monille messuille ja 
muihin tapahtumiin. Myös yleisö- ja jäsentilaisuuksia suunnitellaan syyskaudelle. Lisää tapahtu-
mista löytyy sivulta 6.

Puheenjohtaja Ritva Kivimäki (vas.) vieraili 
maaliskuussa Turun seudun glaukoomaker-
hossa. Kiitoskukat yhteistyöstä sai kerhopaikan 
eli Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n pu-
heenjohtaja Taru Luukkala.

Maailman Glaukoomaviikolla maaliskuussa 
järjestettiin useita tapahtumia ympäri Suo-
men. Ratinan kauppakeskuksessa Tampereella 
7.3.2022 yhdistyksen toimintaa esittelemässä 
ja glaukoomasta kertomassa olivat puheen-
johtaja Ritva Kivimäen (vas.) lisäksi vapaaeh-
toistoimijat Irja Lehtinen (kesk.) ja Hanna Tor-
vinen.

Turun seudun glaukoomakerhon ohjaajat Arja Hell-
sten (vas.), Maija Lehtiö (oik.) sekä vapaaehtoistoimi-
ja Heli Venho kertoivat glaukoomasta ja esittelivät 
yhdistyksen toimintaa Maailman Glaukoomaviikol-
la 8.3.2022 Hansa-ostoskeskuksessa Turussa. Asias-
ta uutisoi myös Ylen TV1 -kanavan Lounais-Suomen 
paikallisuutiset.
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Vuosikokouksessa 
Glaukoomayhdistys 
ry:n neljänneksi kun-
niajäseneksi hallituk-
sen ehdotuksesta 
valittiin yhdistyksen 
pitkäaikainen hal-
lituksen jäsen ja 
Helsingin glaukoo-
makerhon ohjaaja 
Margaretha Lindfors. 
Hänen panoksensa 
glaukoomaan liitty-
vän tiedon jakajana 
ja tiedon jakamisen 
mahdollistajana on 
ollut merkittävä.

Maailman Glaukoo-
maviikolla 11.3.2022 
yhdistyksen toimin-
nasta ja glaukoo-
masta kertomassa 
Taysin OLKA-pisteel-
lä Tampereella olivat 
paikalliset vapaaeh-
toistoimijat Hanna 
Torvinen (vas.)  ja 
Irja Lehtinen sekä 
kuvan ottanut 
puheenjohtaja Ritva 
Kivimäki.

Seinäjoen seudun kerhossa 3.4.2022 audionomi 
Marita Isotalo esitteli kuulo-ongelmien tutkimus- 
ja hoitokäytäntöjä.

Glaukoomayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidettiin 27.4.2022 Helsingissä hotelli Holiday Inn City 
Centressä. Kokouksen aluksi kuivasilmäisyydestä kertoi 
Theán tuotepäällikkö Tiina Rautio.

Vuosikokoukseen osallistui yhteensä 41 jäsentä, joista vii-
si osallistui valtakirjalla asiamiehen välityksellä. Voimassa 
ollut poikkeuslaki mahdollisti käytännön.

Turun seudun glaukoomakerhon tapaamisessa huhti-
kuussa oli paikalla Arctic Nutrition -yrityksen edustajat 
kertomassa suomalaisista marjoista tehdyistä tuotteis-
taan.
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Tulevia tapahtumia syyskaudella 2022

M/S SOSTE 2022 -tapahtumaristeily 6.-7.9.
Soste ry:n neljättä kertaa järjestämälle koulutus- ja ver-
kostoitumisristeilylle osallistuu Glaukoomayhdistys ry:n 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhdistys esittelee 
tapahtumassa toimintaansa ja jakaa aineistoja.

Hyvä Ikä -messut, Helsingin Messukeskus 
28.-29.9.
Glaukoomayhdistys esittelee toimintaansa ja tarjoaa 
maksutonta silmänpaineiden mittausta yhteistyössä 
optikoiden kanssa.

Hyvinvointimessut, Kuopio-halli 1.-2.10.
Glaukoomayhdistys esittelee toimintaansa ja tarjoaa 
maksutonta silmänpaineiden mittausta yhteistyössä 
optikoiden kanssa. 

Kuulon ja näön päivä, Lappeenrannan
valtuustosali 6.10.
Järjestäjänä mm. Näkövammaisten liitto, Kuuloliitto, 
Kuurojen Liitto ja Eksote. Glaukoomayhdistys esittelee 
toimintaansa ja tarjoaa maksuttomia silmänpainemit-
tauksia yhteistyössä Silmäaseman kanssa.

Kehittyvä Vanhustyö Satakunta, Pori 6.10.
Koulutus- ja näyttelytapahtuma vanhustyön ammattilai-

PURALID LIPOGEL on hellävarainen geeli,  
joka puhdistaa ja rauhoittaa silmäluomia ja 
silmänympärysaluetta pitkäaikaisesti.  
Kysy lisää apteekistasi.
WWW.PURALID.FI Rauhoittaa. Puhdistaa. 

Helpottaa luomitulehdusta.

- LUOMITULEHDUKSEN OIREISIIN

PP-PURALG-FI-0009. 05-2022

sille. Glaukoomayhdistys esittelee toimintaansa ja tarjo-
aa maksutonta silmänpaineiden mittausta yhteistyössä 
optikoiden kanssa. 

Parasta aikaa -vanhustyön ammattitapahtuma,  
Tampere-talo 25.10.
Glaukoomayhdistys esittelee toimintaansa ja tarjoaa 
maksutonta silmänpaineiden mittausta yhteistyössä 
optikoiden kanssa.

Kuuskyt + -messut, Seinäjoki Areena 29.-30.10.
Glaukoomayhdistys esittelee toimintaansa ja tarjoaa 
maksutonta silmänpaineiden mittausta yhteistyössä 
optikoiden kanssa. 

Kehittyvä Vanhustyö Varsinais-Suomi, Turun
Messukeskus 8.11.
Koulutus- ja näyttelytapahtuma vanhustyön ammat-
tilaisille. Glaukoomayhdistys esittelee toimintaansa ja 
tarjoaa maksutonta silmänpaineiden mittausta yhteis-
työssä optikoiden kanssa.

Vantaan Hyvinvointimessut 19.11. Energia 
Areena, Myyrmäki
Glaukoomayhdistys esittelee toimintaansa ja tarjoaa 
maksutonta silmänpaineiden mittausta yhteistyössä 
optikoiden kanssa.



      7

LIITY GLAUKOOMAYHDISTYKSEN 
JÄSENEKSI
Glaukoomayhdistys.fi -sivujen liittymislomak-
keella, puhelimitse, sähköpostitse tai kirjepos-
tilla. Yhteystiedot löytyvät lehden sivulta 2. Jä-
senmaksu vuodelle 2022 on 25 euroa. 

GLAUKOOMAYHDISTYKSEN JÄSENILLE 
MONIA JÄSENETUJA
Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi kaikki jä-
senedut, kuten maksuttomat silmänpaine-
mittaukset kaikilla Suomen Silmäasemilla, 
Synsam-optikkoliikkeissä sekä Huittisten Nä-
kökeskuksen kolmessa optikkoliikkeessä. Kaik-
ki jäsenedut löytyvät Jäsentiedotteesta tämän 
lehden keskiaukeamalta.

TULE MUKAAN GLAUKOOMAKERHOON!
Glaukoomayhdistyksen vertaisryhmät eli glau-
koomakerhot ovat kaikille avoimia ja maksut-
tomia. Mukaan tullakseen ei tarvitse olla yh-
distyksen 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 ver-
taistuen saamiseen ja antamiseen verkossa. 
Ryhmään voi liittyä kuka tahansa, mutta ryh-
män keskustelut näkyvät vain mukaan hy-
väksytyille. Ryhmässä on jäseniä tällä hetkellä 
noin 660.

GLAUKOOMAYHDISTYS.FI -SIVUJEN 
JÄSENSIVUT
Kirjautumista vaativilta Jäsensivuilta löytyy yh-
distyksen jäsenille muun muassa Kysy lääkäril-
tä -jäsenpalvelu sekä sen sisällöt eli kymmeniä 
silmätautien erikoislääkäri Anna Ulrika-Sarik-
kolan perusteellisia vastauksia yhdistyksen 
jäsenten glaukooma-aiheisiin kysymyksiin. Jä-
sensivuille kirjaudutaan glaukoomayhdistys.fi 
etusivun oikeasta yläkulmasta. Käyttäjätunnus 
on oma, jäsenkortista löytyvä nelinumeroinen 
jäsennumero ja salasana on oma postinumero. 
Kohdassa Omat tiedot voi muuttaa salasanan 
sekä päivittää omat yhteystiedot. Lopuksi pi-
tää klikata Päivitä-painiketta. 

Suomea puhuva 
kuumemittari

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

Mittaa kehon lämpötilaa 
kosketuksett o mas ti. Lämpö-
mittarin anturi pää asete taan 
osoittamaan otsaa n. 5 cm 
etäisyydeltä. Laite piippaa  
mer kiksi siitä, että se on 
aloittanut mittaamisen ja toisen 
kerran, kun lämpötila on mitattu 
sekä kertoo mitatun lämpötilan 
puheella. 

Mittarilla voidaan mitata myös 
ympäristön lämpötilaa.

Mittari toimii kahdella  
AAA-paristolla.

Hinta 74 e (sis. alv 24 %)

Glaukoomayhdistys ry:n hallitus vuonna 2022.
Takarivissä vasemmalta: Arja Karti, Mikko Hautamäki, 
Kimmo Piikkilä ja Aimo Kuorikoski. Edessä vasemmal-
ta: varapj. Arja Hellsten, Anneli Korkiakoski ja pj. Ritva 
Kivimäki.
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“Glaukoomaa hoidetaan lääkesilmätipoil-
la ja joskus myös silmänpainetta alentavil-
la tableteilla, sekä laserhoidoilla ja paine-
leikkauksilla. Useimmiten hoito aloitetaan 
lääkkeillä, joskin nykyään selektiivinen 
kammiokulman laserhoito (SLT) valitaan 
aiempaa useammin myös alkuhoidoksi”, 
kirjoittaa dosentti Päivi Puska.

Glaukooman hoito kohdistuu silmänpaineen 
alentamiseen. Myös normaalipaineisessa 
(matalapaineisessa) taudissa paineen alenta-
misesta on todistetusti hyötyä. Kullekin poti-
laalle pyritään löytämään turvallinen silmän-
painetaso eli painetaso, jota kyseinen silmä 
sietää ja jolla hermosäievauriot eivät etene. Jo 
syntyneitä näköhermovaurioita ei voida kui-
tenkaan parantaa.

Glaukoomaa hoidetaan lääkesilmätipoilla ja 
joskus myös silmänpainetta alentavilla table-
teilla, sekä laserhoidoilla ja paineleikkauksilla. 
Glaukoomalääkkeet alentavat silmänpainetta 
vähentämällä silmän sisäisen kammioveden 
tuotantoa ja lisäämällä sen poistumista silmästä. 
Useimmiten hoito aloitetaan lääkkeillä, joskin 

nykyään selektiivinen kammiokulman laserhoi-
to (SLT) valitaan aiempaa useammin myös alku-
hoidoksi. Glaukooman hoidon aloittamiseen ei 
ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Hoitoa valitessa 
tulee ottaa huomioon useita potilaan yleistilaan 
liittyviä seikkoja, kuten potilaan ikä, yleiskunto, 
muut sairaudet, allergiat, sekä verenpaine- ja puls-
sitaso. Myös muut silmäsairaudet, glaukooman 
vaikeusaste, silmänpaineen lähtötaso ja näköher-
movaurion suuruus vaikuttavat hoidon valintaan. 
Raskausaika vaatii omat lääkevalintansa.

Glaukooman hoito on haasteellista, sillä elin-
ajan odotteet ovat pidentyneet. Glaukoomaa 
sairastavan pitäisi pystyä näkemään riittävästi 
elämänsä loppuun saakka, jotta hän selviäi-
si elämässään mahdollisimman itsenäisesti. 
Lääkehoidon mahdollisuudet ovat onneksi 
kaiken aikaa monipuolistuneet. Potilaan ja 
lääkärin välinen hyvä yhteistyö johtaa parhaa-
seen tulokseen. Glaukoomapotilaan on hyvä 
tietää perustiedot sairaudestaan, hänelle tu-
lee opettaa oikea tiputustekniikka sekä kertoa 
lääkkeiden vaikutuksista ja sivuvaikutuksista. 
Näin toimien potilas pyritään sitoutta.

Glaukooman
lääkehoito

Teksti: Päivi Puska, Silmätautien erikoislääkäri, 
lääketieteen tohtori, silmätautiopin dosentti.
Puska on Glaukoomayhdistys ry:n 1. kunniajäsen.
Kuva: Lääkärikeskus Aava
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Silmätippojen tiputtaminen

Silmätipat tulee tiputtaa yksi kerrallaan ja tipu-
tusvälin tulee olla 5-10 minuuttia. Mikäli poti-
laalla on useita glaukoomalääkkeitä, on huo-
mioitava, että ensin tiputetaan vetiset ja sen 
jälkeen viskoosit tai geelimäiset silmätipat.
On myös huomattava, että silmään tiputetta-
va tippa kulkeutuu osittain kyynelteitä pitkin 
nenänieluun ja nenänielun limakalvoilta se 
imeytyy yleisverenkiertoon. Näin tipat voivat 
aiheuttaa yleishaittavaikutuksia. Tätä haittaa 
voidaan vähentää ns. punktakompressiolla 
eli painamalla etusormella kyyneltiet kiin-
ni silmän sisänurkasta heti tipan laittamisen 
jälkeen vähintään 2 minuutiksi ja pitämällä 
silmä saman ajan kiinni. Jos potilas silmätip-
pojen tiputuksen jälkeen räpyttelee silmiään, 
räpytysliike pyyhkii kyynelkalvon lääkeainei-
neen sarveiskalvon pinnalta, ja kyynelteiden 
alipaine imee kyynelet nenän limakalvolle. 
Lääkkeen teho silmässä jää vähäiseksi ja sen 
pitoisuus verenkierrossa suurenee. 
Lääkkeiden siedettävyyden ja kontaktiajan 
parantamiseksi silmässä eräät valmistajat 
käyttävät tipoissaan apuaineena mm. poly-
vinyylialkoholia, karbomeeria ja hydroksie-
tyyliselluloosaa. Tästä huolimatta kyyneltie-
hyeiden painaminen ja silmien pitäminen 
räpyttämättä kiinni vähintään kaksi minuut-
tia on olennainen osa glaukooman tehokas-
ta lääkehoitoa. Tämä tekniikka tulisi selostaa 
potilaille samalla, kun tiputus opetetaan po-
tilaalle.

Glaukoomalääkkeet

Prostaglandiinianalogit  

Glaukooman hoidossa aloituslääkkeeksi vali-
taan nykyisin useimmiten prostaglandiiniana-
logi (latanoprosti, bimatoprosti, travoprosti tai 
tafluprosti). Ensimmäinen prostaglandiini, la-
tanoprosti, tuli markkinoille 1996. Prostaglan-
diinit alentavat silmänpainetta parantamalla 
kammioveden ulosvirtausta uveoskleraalisen 
reitin kautta, mahdollisesti myös hieman kam-
miokulman kautta. Silmänpaine alenee noin 

6–8 mmHg tai enemmän ja lääkettä tarvitsee 
tiputtaa vain kerran vuorokaudessa. Systeemi-
set haittavaikutukset ovat harvinaisia, joskin 
astman pahenemista ja flunssan kaltaisia oi-
reita voi esiintyä. Paikalliset haittavaikutukset 
ovat valitettavia. Niitä ovat mm. sidekalvon 
ja silmäluomien punoitus, silmänympäristön 
ihon punoitus ja tummeneminen, ihonalai-
sen kudoksen oheneminen, silmäripsien pi-
tuuskasvu, tummeneminen ja kääntyminen 
sisäänpäin sekä värikalvon värin mahdollinen 
tummeneminen. Silmätipan laittamisen jäl-
keen tulisi luomet ja ympäröivä iho puhdistaa 
lääkeaineesta ihomuutosten vähentämiseksi. 
Jokaisesta prostaglandiinianalogista on ole-
massa yhdistelmävalmiste timololin kanssa 
käytettäväksi. (Taulukko 1).

Beetasalpaajat

Timololista tuli glaukooman hoidon yleisin 
aloituslääke 1970-luvun lopussa, edelleenkin 
se on erittäin paljon käytetty lääke glaukoo-
man hoidossa. Valmisteesta riippuen timo-
lolia tiputetaan yksi tai kaksi kertaa päivässä. 
Timololi alentaa silmänpainetta vähentämäl-
lä kammioveden eritystä. Teholtaan se on 
hieman prostaglandiinianalogeja heikompi. 
Aluksi käytettiin 0,25 % tai 0,50 % pitoista ti-
mololia, mutta uusin valmiste, 0,1 % geelitip-
pa kerran päivässä, on yhtä hyvä ja paremmin 
siedetty kuin vahvemmat timololi-valmisteet.
Timololi ei kuitenkaan sovi astmapotilaille 
eikä niille, joilla on hoitamaton sydämen va-
jaatoiminta, matala verenpaine, hidas pulssi 
tai II tai III asteen haarakatkos sydämessä. Pai-
kallisia sivuvaikutuksia ovat silmä- ja luomiär-
sytys sekä kuivasilmäisyys. Beetasalpaajilla 
voi olla monia yleishaittavaikutuksia kuten 
suun kuivuminen, päänsärky, huimaus, puls-
sin hidastuminen, sydämen rytmihäiriöt, ve-
renpaineen lasku, hengenahdistus, sekavuus, 
heikkous, masennus, impotenssi, vatsakivut, 
ripuli ja unihäiriöt. Nämä yleisoireet eivät ole 
kovin tavallisia. 0,1% timololilla vaikutukset 
verenpainetasoon ja pulssiin ovat vähäisem-
mät kuin vahvemmilla timololi-valmisteilla. 
Etenkin beetasalpaajien kohdalla kyyneltiehy-
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eiden kiinnipainaminen (punktakompressio) 
on tärkeää tipan laittamisen jälkeen sivuvai-
kutusten estämiseksi. Beetasalpaajia määrät-
täessä lääkärillä tuleekin olla tietoa potilaan 
terveydentilasta ja mahdollisesta systeemisen 
beetasalpaajan käytöstä. 
Betaksosoli on beeta-1 selektiivinen salpaaja, 
joten sen haittavaikutukset ovat vähäisem-
mät. Se sopii usein myös astmapotilaalle. Lää-
ke kuitenkin alentaa silmänpainetta vähem-
män kuin timololi (Taulukko 1).

Pilokarpiini (miootti eli mustuaista
supistava lääke)

Pilokarpiini on vanhin glaukoomalääke, se tuli 

käyttöön jo vuonna 1875.  Nykyisin sen käyt-
tö on harvinaista. Pilokarpiini lisää kammio-
veden poistumista kammiokulman kautta 
enemmän kuin mitä se vähentää uveoskleraa-
lista ulosvirtausta. Sen samalla aikaansaama 
mustuaisen supistuminen saattaa kestää 15–
24 tuntia. Osalla potilaista sen käyttöä rajoit-
tavatkin paikalliset haittavaikutukset, eten-
kin lääkityksen alussa esiintyvä silmäsärky ja 
päänsärky. Myös tipan laittamisen jälkeinen, 
tilapäinen likinäköisyyden lisääntyminen ja 
näön sumeneminen (akkomodaatiospasmi) 
vähentävät sen käyttöä etenkin nuorilla ih-
misillä (alle 50-vuotiailla). Yleisoireet kuten 
pahoinvointi, oksentelu, hikoilu, lisääntynyt 
syljen eritys, ripuli, hengenahdistus ja pulssin 

Taulukko 1. Glaukoomalääkkeiden tärkeimmät haittavaikutukset

Lääkeryhmä Haittavaikutus

Prostaglandiinianalogit Sidekalvon punoitus
Silmäluomien punoitus, tummeneminen ja ihonalaisen 
kudoksen oheneminen
Silmäripsien pituuskasvu, tummuminen, kääntyminen 
sisäänpäin
Värikalvon tummuminen

Beetasalpaajat Kuivasilmäisyys
Verenpaineen lasku
Pulssin hidastuminen
Sydämen johtumishäiriöt
Keuhkoputkien supistuminen
Masennus

Parasympatomimeetti
pilokarpiini

Mustuaisen supistuminen
Silmä- ja päänsärky (etenkin hoidon alussa)
Silmän taittovoiman muutos likitaittoisuuden suuntaan

Hiilihappoanhydraasin estäjät
   Tabletti

   Silmätipat

Hypokalemia
Laihtuminen, vatsavaivat, väsymys
Munuais- ja virtsateiden kivet
Parestesiat

Silmän ärsytys
Follikulaarinen sidekalvoreaktio, luomiturvotus
Karvas maku suussa
Sarveiskalvoturvotus (jos sarveiskalvon endoteelivaurio)

Alfa-adrenergiset agonistit
brimonidiini

Follikulaarinen sidekalvoreaktio, luomiturvotus
Voimakkaasti punoittava luomi-ihottuma
Verenpaineen lasku
Väsymys
Päänsärky
Suun kuivuminen
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hidastuminen, ovat erittäin harvinaisia. Pilo-
karpiini on kuitenkin edelleen käyttökelpoi-
nen lääke esimerkiksi exfoliaatioglaukoomas-
sa potilailla, joilla on keinomykiö. Pilokarpiinia 
tiputetaan kaksi kertaa päivässä. Pilokarpiinis-
ta on kaupan myös valmiste, jonka lisälääk-
keenä on timololi. (Taulukko 1).

Hiilihappoanhydraasin estäjät  

Ryhmään kuuluu sekä tabletteina että silmä-
tippoina annosteltavia valmisteita. Ne vähen-
tävät kammionesteen tuotantoa. Tippaval-
misteita tiputetaan kaksi kertaa päivässä.
Asetatsoliamiditabletit saatiin markkinoille 
1950-luvun alussa. Ne oli tarkoitettu veren-
painelääkkeeksi, mutta vaikutus todettiin hei-
koksi. Samalla lääkkeen havaittiin alentavan 
silmänpainetta. Suun kautta annettava ase-
tatsoliamidi on tunnettu yleisvaikutuksistaan, 
kuten väsymys, kasvojen ja raajojen tikkuilu, 
veren kaliumarvon lasku, haluttomuus, voi-
mattomuus, pahoinvointi, vatsakivut, suolen 
toiminnan häiriöt, ruokahaluttomuus, laihtu-
minen, masennus, munuaiskivet ja virtsaki-
teet. Tästä syystä lääkettä yleensä käytetään 
vain tilapäisesti, mutta joskus pakottavissa 
tilanteissa pitkäänkin. Annos pyritään tällöin 
saamaan mahdollisimman pieneksi.
Asetatsoliamidi on korvautunut silmätipoiksi 
sopivilla johdannaisilla (brintsoliamidi ja dort-
soliamidi). 
Dortsoliamidi tuli markkinoille 1994 ja brint-
soliamidi vuonna 2000. Nämä lääkeaineet 
laskevat silmänpainetta vähemmän kuin 
prostaglandiinianalogit ja timololi ja vaativat 
kaksi kertaa päivässä tiputuksen. Tämän ryh-
män lääkkeet ovat huomattavasti paremmin 
siedettyjä tippoina annosteltaessa. Paikallisia 
haittavaikutuksia ovat silmä- ja luomiärsytys. 
Tipan laiton jälkeen voi ilmetä karvasta makua 
suussa. Makuaistin vääristymä, suun kuivumi-
nen, päänsärky, pahoinvointi, voimattomuus 
ja väsymys ovat mahdollisia, mutta harvinai-
sia haittavaikutuksia.
Brintsoliamidista ja dortsoliamidista on kau-
pan myös yhdistelmävalmiste, jonka lisälää-
ke on timololi.  Brintsoliamidista on kaupan 

myös valmiste, jonka lisälääke on brimonidiini 
(Taulukko 1).

Alfa-2-agonistit, adrenergiset lääkkeet

Nämä lääkkeet vähentävät kammionesteen 
tuotantoa ja lisäävät sen ulosvirtausta. Tipu-
tuskertoja tarvitaan kaksi. 
Tärkein sympatomimeettisistä glaukooma-
lääkkeistä on brimonidiini, joka tuli mark-
kinoille 1996. Sen sivuvaikutuksiin kuuluu 
sidekalvoärsytys, kuivasilmäisyyden pahene-
minen, suun ja nenän limakalvojen kuivumi-
nen, sekä harvemmin päänsärky, väsymys ja 
voimattomuus.
Brimodiniinista on myös yhdistelmävalmis-
teet brintsoliamidin tai timololin kanssa. (Tau-
lukko 1).
Apraklonidiini on tehokas paineen laskija. 
Sitä käytetään usein silmän toimenpiteiden 
yhteydessä silmänpaineen alentajana. Se voi 
pitempään käytettäessä aiheuttaa silmä- ja 
luomiärsytystä sekä lyhyessäkin käytössä sil-
mäterän lievää tilapäistä laajenemista ja suun 
ja nenän limakalvojen tilapäistä kuivumista. 
Makuaistin muutos, heikotus, väsymys, um-
metus, pulssin ja verenpaineen lasku sekä ma-
sennus ovat harvinaisia sivuvaikutuksia.

Glaukooman hoito aloitetaan useimmiten lääkkeillä, 
kuten lääkesilmätipoilla. Kuva: iStock.com
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Tiedätkö miten  
silmänpaineesi  
vaihtelee?

Kotisilmäpainemittari kulkee mukanasi  
minne ikinä menetkin ja voit suorittaa mit-
taukset silloin kun sinulle parhaiten sopii!

Oman iCare HOME2 -mittarin voit hankkia  
osoitteesta www.silmanpaine.fi
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By iCare

iCare HOME2 -silmänpainemittari  
mahdollistaa silmänpaineen mittaamisen  
arjen keskellä entistä helpommin.

Glaukooma ja kuivasilmäisyys

Joka kolmas yli 65-vuotias kärsii jossain mää-
rin kyynelvajauksesta ja glaukoomapotilais-
ta jopa joka toinen. Kuivat silmät tuntuvat 
väsyneiltä, näöntarkkuus vaihtelee, silmät 
punottavat ja niissä on joko hiekan tunnetta 
tai ne ovat ajoittain voimakkaamman ärsy-
tyksen vuoksi vetiset. Glaukoomalääkkeiden 
tulisi aina kun mahdollista olla säilöntäai-
neettomia, koska säilöntäaineet pahentavat 
kuivasilmäoireita ja voivat myötävaikuttaa 
kyynelvajaukseen. Kaikista glaukoomatipois-
ta ei kuitenkaan valitettavasti ole saatavilla 
säilytysaineettomia valmisteita. Kuivasilmäi-
syys myös heikentää hoitomyöntyvyyttä ja 
lääkkeen tehoa. Lääkehoidon aikana kyynel-
vajaus on pidettävä mielessä. Jos esitiedot ja 
tutkimuslöydös puoltavat diagnoosia, myös 
kuivasilmäisyyden hoito on aloitettava.

Hoidon seuranta

Jokaiselle glaukoomapotilaalle on syytä aset-
taa yksilöllisesti silmänpaineen tavoitetaso, 
joka perustuu alkupainetasoon ja glaukoo-
mavaurion asteeseen sekä mahdolliseen tau-
din etenemiseen.  Glaukoomavaurion etene-
mistä seurataan näkökenttätutkimuksin ja 
näköhermon ja hermosäiekerroksen morfo-
metrisin mittauksin. Tarvittaessa tavoitepai-
netaso muutetaan. 
Turvallista painetasoa ei aina saavuteta pel-
källä lääkityksellä. Kaikki potilaat eivät myös-
kään siedä tarvittavia silmätippoja esimerkiksi 
allergia- tai ärsytysoireiden tai silmätippojen 
aiheuttamien yleisoireiden vuoksi. Tällöin tur-
vaudutaan laser- tai leikkaushoitoon.
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JÄSENTIEDOTE 2/2022

HYVÄ JÄSEN!   
Tänä vuonna julkaistaan painettuna 

aikaisemman neljän jäsentiedotteen sijaan 

kolme tiedotetta. Ensimmäinen, maaliskuussa 

julkaistu tiedote sisälsi vuosikokouskutsun ja 

valtakirjan, minkä vuoksi se toimitettiin kaikille 

jäsenille paperisena. Kaksi tiedotteista 

julkaistaan osana Glaukooma-lehteä 

kesäkuussa ja joulukuussa. Jäsentiedotteesta 

löytyvät yhdistyksen jäsenasiat, kuten 

jäsenedut, glaukoomakerhojen tiedot ja 

kokoontumisajat sekä yhdistyksen 

yhteystiedot. Tiedote julkaistaan Glaukooma-

lehden keskiaukeamana, joten sen voi 

halutessaan irrottaa säilyttämistä varten. 

Palautetta uudesta julkaisutavasta voi 

lähettää puheenjohtajalle tai 

järjestösihteerille, yhteystiedot löytyvät tästä 

tiedotteesta. Tulevan syksyn muut kuin 

kerhotapahtumat löytyvät Glaukooma-lehden 

sivulta 6. 
  
Helsingissä 6.6.2022 
 
Ritva, Arja H., Arja K., Anneli, Aimo, 
Kimmo, Mikko ja Pipsa 
     

 

ILMOITUS: 
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriksi ajalle  

1.8.-31.12.2022 on valittu Anitta Tähti-Niemi. 

Tähti-Niemi toimi yhdistyksessä projekti-

koordinaattorina vuosina 2015-2017. Toimi 

on 40 % työajasta ja tapahtuu etätyönä. 
 
KUTSU JÄSENILLE: esitelmä 12.9. klo13 
Tervetuloa Metropolia Ammattikorkeakoulun 

optometristiopiskelijoiden opinnäytetyöhön 

kuuluvaan glaukooma-aiheiseen esitelmään 

”glaukooman hoitomyöntyvyys” Iiris-

keskuksen Braille-saliin os. Marjaniementie 

74. Kahvitarjoilu. Sitova ilmoittautuminen 

yhdistyksen toimistolle 1.9. mennessä, ks. 

yhteystiedot tästä tiedotteesta. Tilaisuus on 

tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille, jotka 

sairastavat glaukoomaa. 

 
ILMOITATHAN sähköpostiosoitteesi 
toimistolle. Yhdistys siirtyy jatkossa yhä 

enemmän sähköiseen viestintään. 

 
JÄSENEDUT   
Edut saat näyttämällä 
Glaukoomayhdistyksen jäsenkorttia. 
 
Icare Finland Oy tarjoaa 

Glaukoomayhdistyksen jäsenille 150€ kerta- 

alennuksen Icare HOME-silmänpaineen  
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kotimittarista. Lisää: www.silmanpaine.fi ja  

p. 020-730 8080/Asiakastuki 

 
Annansilmät-Aitta myöntää 

Glaukoomayhdistyksen jäsenille -15%  

normaalihintaisista tuotteista myymälässä os.  

Palvelukeskus Iiris, Marjaniementie 74,  

Helsinki. Myymälä auki: arkisin klo 10-17 ja 

lauantaisin klo 10-15.  

www.annansilmat.fi 
 
Silmäasema 
Yhdistyksen jäsenet perheineen saavat 

liikkeistä maksuttoman 
silmänpainemittauksen ja optikon 

näöntarkastuksen. Kesätarjouksena 

normaalihintaiset silmälasit (kehykset ja 

linssit) -50% ja aurinkolasit (voimakkuuksilla 

tai ilman) -30%. Tarjous koskee uusia 

normaalihintaisia tuotteita eikä sitä voi 

yhdistää muihin etuihin. Tarjous on voimassa 

1.6.–31.7.2022. www.silmaasema.fi 
 
Synsam 
Yhdistyksen jäsenet perheineen saavat 

liikkeistä maksuttoman silmänpaine-
mittauksen optikolla ja optikon 

näöntarkastuksen sekä normaalihintaisista 

silmälaseista (sis. kehykset, linssit ja 

hiontatyö) -30%, aurinkolaseista (ilman 

voimakkuuksia) -25% ja piilolaseista -25%. 

Muut edut: Sysamin Lifestyle -sopimus -20% 

kuukausimaksusta. www.synsam.fi 
 
Huittisten, Kokemäen ja Sastamalan 
Näkökeskus tarjoavat yhdistyksen jäsenille 

ja perheenjäsenille maksuttoman 
silmänpainemittauksen Näkökeskuksen 

kolmessa optikkoliikkeessä. Huittisten 

Näkökeskuksesta voi myös vuokrata 

IcareHOME silmänpaineiden kotimittarin. 

www.huittistennakokeskus.fi 
www.sastamalannakokeskus.fi 
www.kokemaennakokeskus.fi 
 
Instrumentarium, Nissen ja Keops  
tarjoavat yhdistyksen jäsenille ja 

perheenjäsenille maksuttoman optikon 

suorittaman näöntarkastuksen, 

silmänpainemittaukset hintaan 5€ sekä 

alennuksia normaalihintaisista tuotteista: 

silmälaseista ja aurinkolaseista -40%, 

piilolinsseistä -25% ja silmien 

kostutustuotteista -10%. Lisäksi piilolinssien  

1. sovitus, vaihtosovitus ja jälkitarkastus 

veloituksetta.  

www.instru.fi, www.nissen.fi, 
www.keops.fi
 
Silmäsairaala Valo: 
Silmäsairaala Valo Helsinki ja Kouvola 

tarjoavat yhdistyksen jäsenille etuna 

toimistomaksun hintaan 0€ (ovh 18,50€). 

Esitä jäsenkortti jo ilmoittautumisvaiheessa. 

www.silmasairaalavalo.fi 
 
Sanoma media: 
Sanoma tarjoaa Glaukoomayhdistyksen 

jäsenille alennuksia määräaikaisista 

lehtitilauksista. Edut jopa -40%. Lehden voi 

tilata myös lahjaksi. Lue lisää ja tee tilaus: 

tilaa.sanoma.fi/kumppanietu 
 
Kysy silmälääkäriltä 

Silmätautien erikoislääkäri Anna-Ulrika 
Sarikkola vastaa yhdistyksen jäsenten 
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esittämiin kysymyksiin glaukoomasta. 
Vastattaviksi ja julkaistaviksi kotisivujen 

jäsenosiossa valitaan kysymyksiä, joista on  

apua mahdollisimman monelle. 

 
OTA YHTEYTTÄ: 
 
Glaukoomayhdistys ry 

Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 

www.glaukoomayhdistys.fi  
 
Facebookissa: Glaukoomayhdistys ry ja 

suljettu ryhmä: Glaukoomavertaisryhmä 

 
Puheenjohtaja: 
Ritva Kivimäki, 050-4647 674, 

ritva.kivimaki@glaukoomayhdistys.fi 

 
Järjestösihteeri: 
Pipsa Sinkko-Westerholm, 

050-466 2929 ma, ke ja to klo 9-17,

toimisto@glaukoomayhdistys.fi 

 
GLAUKOOMAKERHOT syksy 2022: 
HUOM! Koronatilanteesta johtuen aikoihin 
saattaa edelleen tulla muutoksia. Seuraa 
ilmoittelua glaukoomayhdistys.fi -sivuilla 
tai ota yhteyttä toimistoon tai kerho-
ohjaajiin. 
 
HELSINGIN glaukoomakerho 
Paikka: Kampin palvelukeskus,  

Salomonkatu 21 B, FADE-huone.  

Tapaamiset ti klo15.30-17.30: 
27.9., 25.10. 29.11. ja 20.12.  
Ohjaajat: Irmelin Lundström (050-541 4768, 

irmelin.lundstrom@gmail.com) ja Margaretha  

Lindfors (040-700 1665, 

margaretha.lindfors@kolumbus.fi) 

HÄMEENLINNAN SEUDUN glaukoomakerho 

Paikka: Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry, 

Brahenkatu 27. Tapaamiset ke klo 14-15.30: 
24.8., 21.9., 19.10. ja 23.11. 
Ohjaaja: Leena Maununen (050-4322 879, 

leena@maununen.fi) 

 
JOENSUUN SEUDUN glaukoomakerho 

Paikka: Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry, 

Kauppakatu 17 B, 2.krs.  

Tapaamiset ma klo 15-17: 29.8., 26.9., 
31.10., 28.11. ja 12.12. 
Ohjaajat: Arja Karti (045-248 7400, 

kartiarja@gmail.com) ja  

Elsa Mertanen (elsi.mertanen@gmail.com) 

 
KEMIN SEUDUN glaukoomakerho 

Paikka: Kemin Seudun Näkövammaiset ry:n 

kerhohuone Annantupa, 2.krs, 

Keskuspuistonkatu 28, Kemi.  

Tapaamiset: to 8.9. klo 17 

Ohjaajat: Pirjo Heikinjuntti (040-517 0803, 

pirjo.heikinjuntti@pp.inet.fi) 

 
LAHDEN SEUDUN glaukoomakerho 

Paikka: Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n 

Toimintakeskus, Puistokatu 9, Lahti. 

Tapaamiset ti klo 15.30-17:  
27.9., 25.10. ja 29.11. 
Ohjaajat: Aimo Kuorikoski (0440-795 097, 

aimokuo@gmail.com)  

ja Raili Saari (040-542 8517) 

 
SEINÄJOEN SEUDUN glaukoomakerho 

Paikka: Seinäjoen Järjestötalo,  

Kalevankatu 2. 

Tapaamiset ke klo 15-17: 
14.9., 12.10.,9.11. ja 14.12.  
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Ohjaajat: Mikko Hautamäki (050-3399 245,  

kttuning@gmail.com) ja Anneli Talvi (040-

7377 847, anneli.talvi@gmal.com) 
 
TAMPEREEN SEUDUN glaukoomakerho 

Paikka: Tampereen seudun Näkövammaiset 

ry:n toimintakeskus, Kuninkaankatu 8 A, 

2.krs, kerhohuone.  

Huom! Kerholla on uusi 
kokoontumispäivä ja -aika.  
Tapaamiset ti klo 15-17: 
6.9., 4.10. ja 1.11. 
Ohjaajat: Elvi Soininen (040-715 1015, 

elvi.soininen1@gmail.com) ja  

Kimmo Piikkilä (040-8502499, 

kimmo.piikkila@glaukoomayhdistys.fi) 

 
TURUN SEUDUN glaukoomakerho 

Paikka: Varsinais-Suomen Näkövammaiset 

ry, Läntinen Pitkäkatu 37, 2. krs 

Tapaamiset to klo 14-16:  
15.9., 13.10., 10.11. ja 15.12. 
Ohjaajat: Arja Hellsten (040-703 1847, 

hellsten.arja@gmail.com) ja Maija Lehtiö 

(0400-695 466, maija.lehtio@saunalahti.fi) 

 
VAASAN SEUDUN glaukoomakerho 

Paikka: Palosaaren seurakuntakeskus, 

kerhotila Toivonkulma, Kapteeninkatu 14-16, 

Vaasa. Tapaamiset ti klo 16.30-18:  
27.9., 25.10. ja 29.11. 
Ohjaajat: Kaisa Virtanen (040-730 2886, 

kaisa.virtanen@netikka.fi) ja Helena Oxman 

(050-4367 687, helena.oxman@elisanet.fi) 

 
VANTAAN glaukoomakerho Paikka: 

Tikkurilan asukastila, Lummetie 2, Kokoustila 

1. Tapaamiset ke klo 14-16:  

14.9., 12.10. ja 9.11. 
Ohjaajat: Anneli Korkiakoski 

(050-563 1220,annelikorkiakoski@gmail.com) 

ja Irma Ropponen (040-562 8354, 

irma.ropponen@kolumbus.fi) 

 

 

 

 

 

 
KERHO-OHAAJIA ETSITÄÄN! 
 
Kuopion, Jyväskylän, Porin ja Oulun 

seudun glaukoomakerhot etsivät 

vapaaehtoisia kerho-ohjaajia 

Glaukoomayhdistys ry:n jäsenistä. Apua, 

tukea, toimintarahaa ja materiaaleja saa 

yhdistykseltä. 

Tule mukaan mahdollistamaan tärkeää 

vertaistukea glaukoomapotilaille!  

Ota yhteyttä puheenjohtajaan Ritva 

Kivimäkeen. 

Minustako vapaaehtoistyöntekijä? 
 
Glaukoomayhdistyksen jäsenmäärän 

kasvaessa myös työn määrä kasvaa. 

Yhdistyksen henkilöstöresurssit ovat 

kuitenkin pienet. Suuri osa yhdistyksen 

toiminnasta tapahtuu vapaaehtoistyönä. 

Työ on tärkeää ja merkityksellistä sekä 

mukaansatempaavaa! Ota yhteyttä 

toimistoon tai puheenjohtajaan, jos 

vapaaehtoistyö Suomen ainoassa 

glaukoomapotilasjärjestössä kiinnostaa. 
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Potilastarina Reijo Lindholm: 

Akuutti ahdaskulma-
glaukoomakohtaus nosti 
hurjat silmänpaineet

”Tarinani todistaa kuinka salakavala glau-
kooma voi olla. Se ei kuulu, se ei näy eikä 
tunnu. Se vaan muhii ja kehittyy tietämät-
tä siitä itse ja vaurioittaa silmähermoa pik-
kuhiljaa”, kirjoittaa turkulainen glaukoo-
mapotilas Reijo Lindholm.

”Kokemukseni alkoi kolmisen vuotta sitten 
kuntosalilla. Huomasin, että oikea silmä alkoi 
oudosti sumentua pikkuhiljaa. Kotiin tultuani 
totesimme vaimon kanssa, että jotain pitää 
tehdä. Soitin usealle silmälääkärille, mutta 
ajan saaminen ei meinannut onnistua. Lopulta 
sain ajan lääkärille optikkoliikkeeseen samalle 
iltapäivälle. Lääkäri tutki silmiäni ja totesi, että 
nyt on lähdettävä heti Turun yliopistollisen 
keskussairaalan (Tyks) silmäpolille. Minulla oli 
akuutti ahdaskulmaglaukoomakohtaus, mis-
tä johtuen silmänpaineeni olivat 35 oikeassa 
silmässä ja 85 vasemmassa, kun normaali sil-
mänpaine on alle 21.

Silmäpolilla pääsin suoraan tutkimuksiin. Nii-
den jälkeen molempiin silmiin suoritettiin 
laserleikkaus, jolla suurennettiin silmien nes-
tekanavia eli ns. viemäreitä. Sillä saatiin sil-
mien nestekierto paremmaksi, minkä myötä 
silmänpaineet laskivat. Parin tunnin jälkeen 
paineet olivat jo alle 20. Lääkärin loppulau-
sunnossa luki, että jos olisin mennyt lääkäriin 
vasta seuraavana aamuna, olisi vasen silmäni 
todennäköisesti nyt sokea.

Operaation jälkeen silmänpaineet heitteli-
vät ylös alas. Sen vuoksi silmiini tehtiin vielä 
toinen laserleikkaus sekä kaihileikkaus, vaik-
ka minulla ei kaihia ollutkaan. Kaihileikkaus 
parantaa silmän nestekiertoa ja siten auttaa 
pitämään silmänpaineet alhaisena. Kaihileik-

kauksen hyvänä puolena oli myös se, että 
näköni parantui. Minulla on ollut silmälasit 
12-vuotiaasta lähtien ja lasien vahvuus on ol-
lut aina +10. Kaihileikkauksen jälkeen näen 
hyvin jopa ilman laseja. Käytän laseja aino-
astaan siksi, että toisessa silmässäni on pieni 
taittovika. 

Käyn puolen vuoden välein tarkastuksessa 
Tyksin silmäpolilla. Tutkimuksiin kuuluu pai-
nemittaus, näkökenttätutkimus ja silmän-
pohjan kuvaus. Olen aina saanut erinomaista 
hoitoa. Glaukoomalääkityksenä on yksi silmä-
tippa molempiin silmiin joka ilta. Lääkitys to-
dennäköisesti jatkuu elämäni loppuun asti.
Koska glaukooma on sukurasite, kannattaa sii-
tä kertoa jälkipolvilleen. Myös silmänpaineet 
kannattaa mittauttaa ainakin kerran vuodes-
sa. Silmänpainemittauksia tekevät lääkärei-
den lisäksi optikkoliikkeet.

Glaukoomayhdistykseen liityin vuonna 2018 
osallistuttuani glaukoomaluennolle. Esitel-
mät olivat hyvin vaikuttavia, varsinkin glau-
koomaa sairastavien näkökulmasta. Myös 
vaimoni liittyi kannatusjäseneksi, vaikka ei 
glaukoomapotilas olekaan. Osallistun Turun 
seudun glaukoomakerhon toimintaan, joka 
kokoontuu kerran kuukaudessa. Kerhon iloi-
set vetäjät pitävät huolen, että siellä on aina 
kivaa asiaa. Mikä tärkeintä, kerhosta saa hyvää 
vertaistukea ja kuulee erilaisista tapauksista 
ja kokemuksista positiivisen kautta. Me kaik-
ki olemme yksilöitä oman glaukoomamme 
kanssa.” 
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Instru Optiikka Oy 
Optisen alan markkinajohtaja toimii kolmella ketjunimellä

Yli satavuotias Instru Optiikka Oy on koke-
nut monia muutoksia ja omistajavaihdok-
sia. Nykyisin ketju on osa monikansallista 
EssilorLuxottica -konsernia. Myymäläver-
kosto toimii kolmella ketjunimellä.

Alkuperäisen Instrumentariumin perusti 
vuonna 1900 Suomalainen Lääkäriseura Duo-
decim, jonka tarkoituksena oli tuoda maahan 
terveydenhuoltoalan välineitä. Ensimmäinen 
liike avattiin Helsingin keskustaan Mikon-
kadulle vuonna 1901. Suomalaisessa omis-
tuksessa yritys pysyi vuoteen 2004 saakka. 
Nykyisin Instru Optiikka Oy on osa ranskalais-
italialaista EssilorLuxottica -pörssiyhtiötä.
Yrityksen optikkoliikeketjuja ovat Instrumen-
tarium, Nissen ja Keops. Suomessa Instrumen-
tariumin liikkeitä on 150 ja Virossa 25, Nisse-
neitä 60 ja Keops-liikkeitä kolme. Liikeketjuilla 
on hieman toisistaan poikkeavat toiminta-aja-
tukset.
”Instrumentarium on asiantuntijuuteen ja 
näönhuoltoon panostava ketju, joka haluaa 
palvella kaikkia vauvasta vaariin. Nissen toimii 
helpon, nopean ja hinnoiltaan kilpailukykyis-
ten tuotteiden ajatuksella. Keops taas on eks-
lusiivinen, yksilöllisiä brändejä tarjoava ketju”, 
kertoo optisen toiminnan johtaja Matti Tyyni-
lä Instru Optiikka Oy:stä.
Osa ketjujen liikkeistä toimii franchising-peri-
aatteella.

Instu optiikka Oy:n optikkoliikkeissä työs-
kentelee yhteensä noin 140 yhteistyölääkäriä, 

jotka toimivat itsenäisinä ammatinharjoittaji-
na. Optisen alan henkilöstöä työskentelee yh-
teensä noin 1000. Tyynilän mukaan optikoi-
den työnkuva on viime vuosina muuttunut. 
”Silmäterveyden tutkimiseen käytettävien lait-
teiden kehityksen ja lisääntyneen ammatillisen 
osaamisen myötä optometristit ovat alkaneet 
osallistua silmäterveyden selvittämiseen ja sai-

Instru Optiikka Oy:n optisen toiminnan johtajan 
Matti Tyynilän mukaan jatkossa optometristien 
rooli tulee korostumaan. ”Huolena on, miten 
kaikki uudet sairaudet saadaan havaittua ja mi-
ten hoito ja seuranta saadaan pidettyä suositus-
ten mukaisella tasolla kaikkialla Suomessa.”
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rauksien seulontaan”, Tyynilä kertoo.
Optikkoliikkeissä silmien terveyttä tutkitaan 
esimerkiksi silmänpohjakameralla, näkökent-
tälaiteella, OCT:llä eli silmän valokerroskuva-
uslaitteella sekä silmänpainemittarilla. Näön-
tarkastukseen on lisäksi omat laitteensa. 
Hänen mukaansa tärkein uusi laite on OCT.
”Silmän valokerroskuvauslaitteella pystytään 
katsomaan verkkokalvon eli silmänpohjan 
poikkileikkauskuva. Se antaa enemmän tietoa 
verkkokalvosta, kuin tavallinen, pelkästään 
edestäpäin otettu silmänpohjakuva. Laitteel-
la on tärkeä rooli muun muassa glaukooman 
havaitsemisessa”, Tyynilä sanoo. 

Tyynilän mukaan jatkossa optometristien 
rooli tulee korostumaan entisestään, sillä vä-
estön ikääntyessä silmäsairaudet lisääntyvät.
”Suomessa silmälääkäreitä on rajallisesti. Huo-
lena on, miten kaikki uudet sairaudet saadaan 
havaittua ja miten hoito ja seuranta saadaan 
pidettyä suositusten mukaisella tasolla kaik-
kialla Suomessa.”
Tyynilän mukaan silmäsairauksien, kuten 
glaukooman havaitseminen varhaisessa vai-
heessa on tärkeää, sillä hoitoennuste on sitä 
parempi. 
”Myös hoitokustannukset jäävät pienemmiksi 
sekä potilaan elämänlaatu säilyy parempana 
näkökyvyn ja sen myötä toimintakyvyn säily-
essä”, Tyynilä sanoo.
Tyynilän mukaan silmäsairauden diagnoosin 
tekee aina kuitenkin lääkäri.
”Meillä on kirjoittamaton sääntö, että kaikilta 
yli 40-vuotiailta kysytään viimeisintä silmälää-
kärissäkäyntiä. Jos sitä ei ole, suosittelemme 
lääkäriin menemistä”, Tyynilä kertoo.
Hänen mukaansa on kuitenkin paljon ihmisiä, 
jotka eivät mene silmälääkäriin suosituksesta 
huolimatta. 
”Optometristien löytäessä laitteilla silmistä 
epäilyttäviä muutoksia voisi ihmiset ohjata 
heti tarkempiin tutkimuksiin. Löydökset voi-
sivat laskea lääkäriin menemisen kynnystä”, 
Tyynilä sanoo.

Optometristien roolin kasvaessa yhteistyön 
merkitys lääkärien kanssa korostuu.

”Optometristi voi esimerkiksi merkitä otta-
maansa OCT-kuvaan kohdan, jossa epäilee 
jotain muutosta. Lääkäri voi sitten tutkia suo-
raan oikeaa kohtaa. Se helpottaa ja nopeuttaa 
tutkimusta ja mahdollista hoidon tarpeen ar-
viointia”, Tyynilä sanoo.
Päämääränä on, että jatkossa silmänpohjaku-
vat tallentuisivat potilaiden Omakanta 
-palveluun, josta ne olisivat jokaisen hoitavan 
lääkärin katsottavissa.
Tyynilän mukaan jatkossa Instrun kattava 
optikkoliikeketju voisi toimia myös julkisten 
silmälääkäripalvelujen tukena sairauden hoi-
dossa ja seurantakäynneissä.
”On monia tutkimuksia, joita optometristit 
voisivat tehdä laitteilla kustannustehokkaasti 
sekä asiakkaan helpommin saavutettavasti, 
kuten esimerkiksi silmänpainemittaukset. Ei 
ole järkevää kuormittaa niillä sairaaloiden sil-
mäklinikoita.”
Ruotsin mallin mukaista lähetteenkirjoitta-
misoikeutta Tyynilä ei optometristeille Suo-
messa kaipaa.
”Meillä on hyvin toimiva julkinen ja sitä tuke-
va yksityinen terveydenhoito, joten tarvetta 
sille ei ole”, 30 vuotta alalla työskennellyt Tyy-
nilä sanoo.

Tyynilän mukaan seuraava uutuus silmän-
hoitoalalla on tekoäly.
”Tekoälyn etuna on väsymättömyys, lisäksi 
tulokset ovat aina tasalaatuisia eikä niihin vai-
kuta esimerkiksi ihmisen tulkinta tai vaikka 
vireystila.”
Tekoälyn avulla voidaan suuresta määrästä 
dataa eli potilaiden sairaustietoja löytää ne 
tekijät, jotka saattavat ennustaa sairautta.
”Datasta voidaan päätellä, että tietty hyvinkin 
pieni muutos on lähes varmasti vaikka alka-
van glaukooman aiheuttama. Parhaimmillaan 
havainnot pystyttäisiin tekemään ennen kuin 
ne olisivat ihmisen löydettävissä”, Tyynilä sa-
noo.
Tyynilän mukaan tekoäly tulee olemaan mer-
kittävä toimija seulontoja tehtäessä. 
”Toki se ei tule poistamaan ammattilaisten 
tarvetta, mutta tarjoaa tarvittuja käsipareja, 
jotta hoitohaasteeseen voidaan vastata.”



20

Annansilmät-Aitta: 
yli sata vuotta näkövammaisten tekemiä käsitöitä

Itäkeskuksen Iiris-keskuksessa sijaitseva 
Annansilmät-Aitta on Suomen ainoa näkö-
vammaisyhdistyksen ylläpitämä myymälä. 
Toiminnan tarkoitus on työllistää näkö-
vammaisia käsityöntekijöitä. 

Rottinkihuonekaluja, pärekoreja, harjoja, si-
sustustavaraa, lahjatavaraa ja paljon muuta. 
Annansilmät-Aitan tuotevalikoima on laaja ja 
monipuolinen.
”Suurin osa tuotteistamme eli noin 70 prosent-
tia on suomalaisten näkövammaisten tekemiä 
käsitöitä. Loput tuotteet ostetaan kotimaisilta 
ja ulkomaisilta tuottajilta ja maahantuojilta”, 
kertoo vuodesta 1981 liikkeessä työskennellyt 
myymäläpäällikkö Simo Parviainen.
Parviaisen pitkän uran aikana ala on muuttu-
nut paljon.
”Parhaimmillaan näkövammaisyhdistysten 
pitämiä myymälöitä oli kuudella paikkakun-
nalla eri puolilla Suomea, Helsingin lisäksi Hä-
meenlinnassa, Turussa, Tampereella, Vaasassa 
ja Jyväskylässä”, Parviainen kertoo.

Annansilmät-Aitan on omistanut 1920-lu-
vulta alkaen Helsingin ja Uudenmaan Nä-
kövammaiset (HUN) ry. Myymälän perusti 
Tampereen Sokeainyhdistys vuonna 1919 
nimellä Sokeain Käsityökauppa. Parviaisen 
aloittaessa oli myymälöitä Helsingissä kolme; 
Forum-kauppakeskuksessa, Pengerkadul-
la ja Annankadulla. Pengerkadun myymälä 
muutti HUN:in toimitiloihin Mäkelänkadulle 
loppuvuodesta 1981. Näkövammaisten liiton 
Iiris-keskuksen valmistuttua Mäkelänkadun 
myymälä muutti Iirikseen vuonna 2004. Vii-
meisimpänä muista myymälöistä lopetti An-
nankadun liike vuonna 2010. 
”Nyt Iiriksen myymälä on ainoa jäljellä oleva 
näkövammaisyhdistyksen ylläpitämä käsityö-
myymälä Helsingissä ja koko Suomessa”, Par-
viainen sanoo.

Annasilmät-Aitta on myös ainoa kotimai-
nen ja eurooppalainen rottinkikalusteiden 
valmistaja. Sekä ainoa paikka, jossa näkövam-
maisten käsityötuotteet ovat yhtä laajasti esil-
lä ja myynnissä.
Toiminnan tarkoitus on työllistää näkövam-
maisia käsityöntekijöitä tappiota tuottamatta. 
Myydyimpiä tuotteita ovat Parviaisen mukaan 
harjat, kuten saunaharjat.
”Parhaimmillaan pystymme työllistämään 
parikymmentä harjantekijää täysipäiväisesti. 
Lisäksi ostamme tuotteita myyntiin noin 40 
näkövammaiselta käsityöntekijältä.”
Aitan käsitöissä on merkkinä Annansilmä-
merkki eli punainen kukkalogo. Rekisteröityä 
tavaramerkkiä saa käyttää vain näkövammais-
ten tekemissä tuotteissa. 
”Lisäksi myytäväksi otetaan tuotteita, jotka 
sopivat käsitöiden kanssa. Esimerkiksi sau-
naharjojen seuraksi on muita saunatuotteita, 
kuten saippuoita ja laudeliinoja”, Parviainen 
kertoo. 
Suuri osa myynnistä tapahtuu suoraan yri-
tyksille. Aitta toimii myös materiaalien, kuten 

Myymäläpäällikkö Simo Parviainen kertoo, että ydin-
rottingista käsityönä tehdyt korit ovat hyvin kestäviä.



      21

rottingin maahantuojana sekä välittää materi-
aaleja sadoille näkövammaisille käsityönteki-
jöille. Lisäksi Aitassa toimii rottinkikalusteiden 
korjauspalvelu, jossa työskentelee näkövam-
mainen artesaani Jarno Maja. Hän toimii myös 
varastonhoitajana sekä tekee tuotteita, kuten 
ompelee rottinkihuonekalujen pehmusteita. 
Aitan myyjänä työskentelee Heli Tervonen.

Aitta auttaa näkövammaisia tekijöitä tuo-
tekehittelyssä ja tuotteiden saattamisessa 
myyntikuntoon.
”Monelle Aitta on ainoa kanava saada tuottei-
taan myytyä. Toiset myyvät tuotteitaan myös 
itse eteenpäin. Aitta ei rajoita heidän bisnek-
siään”, Parviainen sanoo.
Parviaisen mukaan suurin haaste alalla on 
tekijöiden ikääntyminen sekä opiskelupaik-
kojen ja -mahdollisuuksien vähentyminen. 
Nykyisin näkövammaisten artesaanikoulutuk-
sesta vastaa ainoastaan Ammattiopisto Live 
Espoossa. 
”Iso muutos tapahtui vuonna 2015, kun Näkö-
vammaisten liiton Sokeva-käsityö 
-yksikkö lopetettiin. Sen toimintaan kuului kä-
sityötaitojen opetus sekä materiaalien välitys 
ja toimitus.”
HUN:in toimintaan aikaisemmin kuuluivat 
myös, kolmivuotiset STEA:n avustamat pro-
jektit Ura käsillä sekä Käsillätoiminta.
”Nyt rahoittaja ei ole katsonut aiheelliseksi 
enää tukea toimintaa”, Parviainen harmittelee.
Kurssimuotoista käsityötoimintaa järjestää 
edelleen näkövammaisten paikallisyhdistyk-
set sekä Näkövammaiset Käsityöntekijät ry. 
Parviaisen mukaan Suomessa on tällä hetkellä 
noin 200 aktiivista näkövammaista käsityön-
tekijää ja rottinkihuonekaluja tekee vain seit-
semän ihmistä.
”Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää. Käsityö-
ala ei ole kuolemassa, päinvastoin. Tuotteille 
löytyy kysyntää.”

Yksi kysyntää synnyttäneistä ilmiöistä on 
rottinkibuumi, joka alkoi muutama vuosi sitten.
”Tosin se ei ole välttämättä lisännyt meidän 
myyntiämme, sillä nyt halvempia rottinkituot-
teita tuodaan enemmän ulkomailta”, Parviai-
nen sanoo.

Ulkomaisten tuotteiden kanssa suomalaiset, 
käsintehdyt tuotteet eivät voi kilpailla hinnal-
la. Mutta laadulla kyllä. Huonekalut kestävät 
niin hyvin, että tällä hetkellä Aitan korjauspal-
velua kuorimittaa -50-60 -lukujen rottinkihuo-
nekalujen kunnostustyöt. 
”Nuoret tuovat isovanhempiensa vinteiltä 
löytyneitä rottinkituotteita meille korjattavak-
si. Korjaaminen on halvempaa, kuin uuden 
ostaminen”, Parviainen kertoo.
Aitan tuotteita kehitetään yhdessä käsityö-
läisten kanssa ja asiakkaiden toiveista. Myös 
Parviainen on osallistunut tuotekehittelyyn ja 
-suunnitteluun.
”Muun muassa rottinkipöytä nimeltä Simo on 
syntynyt asiakkailta tulleiden toiveiden pe-
rusteella. Ekopärekorit eli kierrätysmuovipä-
reistä perinteisellä tekniikalla punotut korit 
ovat tuotekehittelyni tulosta.”

Ensi vuonna eläkeiän saavuttava Parviai-
nen toivoo, että Annansilmät-Aitta jäisi hänen 
jälkeensä hyvään kuntoon.
”Toivon, että myymälä voisi jatkaa vielä pit-
kään tärkeää työtään”, Parviainen sanoo.

www.annansilmatkauppa.fi
Glaukoomayhdistys ry:n jäsenet saavat 15 pro-
sentin alennuksen kaikista tuotteista.

Myyjä Heli Tervonen 
kertoo, että suosit-
tuja saunaharjoja 
valmistetaan eri 
puulajeista ja eri 
vahvuisista harjak-
sista sekä eri mittai-
silla varsilla. 
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Kemin seudun glaukoomakerho 
täyttää 5 vuotta

Glaukoomayhdistys ry:n pohjoisin ver-
taistoimintaryhmä kokoontuu Kemis-

sä. Kerhoon matkustaa osallistujia Torni-
osta ja Keminmaasta saakka.

Kemin seudun glaukoomakerho aloitti toi-
mintansa lokakuussa 2017. Glaukoomayhdis-
tys järjesti silloin yleisötilaisuuden Kemin kult-
tuurikeskuksessa.
”Lupauduin tilaisuudessa kerhon vetäjäksi, 
sillä toimin jo silloin Kemin Seudun Näkövam-
maiset ry:ssä”, kertoo kerho-ohjaaja Pirjo Hei-
kinjuntti.
Glaukoomakerho on kokoontunut alusta asti 
Näkövammaiset ry:n kerhohuoneella eli Annan-
tuvassa osoitteessa Keskuspuistonkatu 28.
”Paikka on kahden huoneen ja keittiön huo-
neisto ja sieltä löytyy täydelliset keittiövarus-
teet. Kerhossa useita vaikeasti näkövammai-
sia, joten tuttu tila on paras paikka kokoontua”, 
Heikinjuntti kertoo.

Heikinjuntin mukaan kerhotapaamisissa on 
vuosien varrella ollut osallistujia keskimäärin 
10-14 henkeä.  Parhaimmillaan paikalla on ol-
lut lähes 30 henkeä.
”Kerholaisia tulee Keminmaasta, Torniosta ja 
muualta länsirajalta asti. Kemin pohjoispuo-
lelta Tervolasta käy myös yksi osallistuja.”
Heikinjuntin mukaan korona vaikutti suuresti 
kävijämääriin, sillä rajoitukset estivät kerhoa 
kokoontumasta kuluvan vuoden maaliskuulle 
saakka.
”Rajoitusten peruunnuttua ei kävijämäärä ole 
palautunut ennalleen. Tämän kevään viimei-
sellä kerralla paikalla oli vain kolme ihmistä”, 
Heikinjuntti kertoo.
Hänen mukaansa kerholaisia on kahdenlaisia.
”On vaikeasti näkövammaisia henkilöitä, jotka 
tulevat paikalle joka kerta. Heille vertaistuen 

tarve on suuri. Toiset ovat vasta glaukoomaan 
sairastuneita ja työssäkäyviä. Heille taas tie-
don saanti on tärkeintä.”
Heikinjuntin mukaan suosittua toimintaa ker-
hossa on vapaa keskustelu ja vertaistuki.
”Keskustelut tuovat lohtua sitä tarvitseville. 
Kevään viimeinen kerho kesti yli kolme tuntia, 
kun ihmisillä oli niin paljon asiaa.”
Heikinjuntin mukaan pelkkä keskustelu ei 
välttämättä kuitenkaan houkuttele paikalle 
työelämässä vielä mukana olevia.
”Me kokoonnumme kello 17, jotta mahdolli-
simman monella olisi mahdollisuus osallistua. 
Mutta työssäkäyvät eivät aina viitsi lähteä työ-
päivän jälkeen.” 

Heikinjuntti kertoo, että tähän asti jokaisessa 
kerhotapaamisessa on ollut jokin teema.
”Meillä on ollut aiheina esimerkiksi Charlet 
Bonnet -syndrooma, näkökenttäpuutokset ja 
puuhoroskooppi. Puhumassa on myös käynyt 
paikallinen apteekkari”, Heikinjuntti kertoo.
Hänen mukaansa aihe vaikuttaa suuresti osal-
listujamäärään. Suosituinta toimintaa kerhos-
sa ovat lääkärin vierailut.
”Lääkäri oli kertomassa meille glaukooman 
hoidosta. Se sekä Charlet Bonnet -ilta olivat 
hyvin suosittuja. Vastaavia tietopaketteja toi-
votaan muistakin aiheista.”
Tiedon saanti onkin kerholaisille hyvin tärkeää.
”Tietoa ei aina valitettavasti saa omalta silmä-
lääkäriltä tai sitä ei osata ottaa vastaan silloin, 
kun diagnoosi annetaan”, Heikinjuntti sanoo.
Hänen mukaansa tieto kulkee hyvin vertais-
ryhmän keskusteluissa. 
”Toisilla saattaa olla asioista väärää tietoa ja 
toisilla oikeaa. Joku taas ei ole ikinä kuullut-
kaan koko sairaudesta. Monelle on yllätys, 
että glaukoomaa sairastavia on tälläkin alu-
eella useita.”
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Heikinjuntin mielestä aiheiden keksiminen 
kerhotapaamisiin on joskus haastavaa.
”Glaukoomayhdistyksen kerho-ohjaajille jär-
jestämät koulutukset poikivat aina muuta-
malle kerhopäivälle hyvää tekemistä, mutta 
muuten aiheita on vaikea keksiä. Osallistujat-
kaan eivät aina osaa toivoa mitään tiettyä ai-
hetta.”
Heikinjuntin mukaan kerhotoimintaan kuu-
luu myös esittelytilaisuudet ja osallistuminen 
Maailman Glaukoomaviikolle maaliskuussa. 
”Tänä vuonna olin esittelemässä Glaukoo-
mayhdistyksen ja Kemin seudun glaukooma-
kerhon toimintaa paikallisessa Instrumenta-
riumissa.”

Heikinjuntti sai itse glaukoomadiagnoosin 
vuonna 1998. 
”Tauti eteni nopeasti ja se huomattiin liian 
myöhään.  Vuonna 2000 jouduin jäämään 
pois laborantin työstä”, hän kertoo.
Diagnoosin saaminen konkretisoitui vasta 
myöhemmin.
”Töistä poisjääminen sattui kovasti. Olisinpa 
silloin tiennyt Glaukoomayhdistyksestä, niin 
moni asia olisi ollut helpompaa.”
Nykyisin Heikinjuntti on 90% näkövammainen.
”Elämäni on normaalia näkövammaisen ar-
kea. En ehkä tee kaikkea mitä useimmat glau-
koomapotilaat, mutta voin tehdä lähes kaik-
kea mitä haluan.”

Vertaistoiminta on ollut Heikinjuntille hyvin 
tärkeää. 
”Vertaistuki antaa voimaa ja rauhoittaa, kun 
on ollut hankala päivä. Sen jakaminen tuottaa 
myös mielihyvää.”
Heikinjuntti on ollut mukana näkövammais-
ten yhdistystoiminnassa jo lähes 20 vuotta.
”Olen Kemin Seudun Näkövammaiset ry:n 
puheenjohtaja ja vedän näkövammaisten 
naisten vertaistukiryhmää. Lisäksi olen Lapin 
Näkövammaiset ry:n varapuheenjohtaja ja 
hallituksen jäsen.”
Glaukoomayhdistykseltä Heikinjuntti toivoisi 
aikaisempaa enemmän tukea glaukoomaker-
hon toimintaan.
”Glaukoomayhdistys ei ehkä ymmärrä Poh-
jois-Suomen haasteita. Kerholaisten saami-
nen paikalle ei ole helppoa. Täällä ei ole ylei-
siä kulkuneuvoja eikä ilmaisia paikallislehtiä, 
joissa kerhotapaamisista voisi ilmoittaa. Ja jos 
jokin ilmainen palsta löytyy, ei sitä kukaan ole 
tottunut lukemaan”, hän listaa. 
Haasteissa eteenpäin jatkamaan Heikinjunttia 
ajaa se, että hän tuntee kerhotoiminnan tär-
keäksi.
”Vertaistoiminta on niin antoisaa, että se estää 
minua lopettamasta. Myös tietoa täytyy jakaa, 
jotta näkövammaisia ei tulisi enemmän.”
Myös saatu palaute auttaa jaksamaan. 
”Paras palaute, minkä olen saanut oli, että iha-
naa kun järjestät näitä tapaamisia, olet tärkeä.”

Kemin seudun glaukoomakerhon vetäjänä 
toimii Pirjo Heikinjuntti. Hän oli esittele-
mässä yhdistyksen toimintaa ja kertomas-
sa glaukoomasta Kemin Instrumentariu-
missa Maailman Glaukoomaviikolla 10. 
maaliskuuta.
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www.glaukoomayhdistys.fi -sivujen jä-
senosiosta löytyy Kysy Silmälääkäriltä 
-palsta, jossa silmätautien erikoislääkäri 
Anna-Ulrika Sarikkola vastaa jäsenten lä-
hettämiin kysymyksiin.

KYSYMYS 1: SILMÄLUOMILEIKKAUS GLAU-
KOOMAKIRURGIAN JÄLKEEN 
Voinko mennä silmien yläluomileikkauk-
seen, kun minulle on tehty trabekulekto-
mia? Mielestäni leikkaus on tarpeellinen, 
koska luomeni roikkuvat silmien päällä ja 
hautuvat kipeiksi ulkoreunoistaan.

LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Kysyjälle on tehty trabekulektomia-leikkaus, 
jossa silmänpainetta pyritään laskemaan te-
kemällä silmän etukammiosta sidekalvon alle 
kanava, jonka kautta kammioneste pääsee 
poistumaan. Nyt ongelmana ovat raskaat ylä-
luomet, jotka aiheuttavat haittaa. Kysyjä har-
kitsee yläluomileikkausta tilanteen helpotta-
miseksi, mutta tiedustelee sen soveltuvuutta 
glaukoomakirurgian jälkeen.
Yläluomileikkaus eli blefaroplastia on tavalli-
sin plastiikkakirurginen leikkaus ja niitä teh-
dään runsaasti sekä naisille että miehille. Ylä-
luomien roikkuminen voi aiheuttaa luomien 

hautumista, näköestettä sekä silmien ja otsan 
väsymistä. Yläluomileikkaus tehdään tavalli-
sesti paikallispuudutuksessa. Siinä poistetaan 
luomilta ylimääräistä, roikkuvaa ihoa sekä 
yleensä myös pullottavaa rasvaa. Iho ja ihon-
alaiskudos suljetaan ompeleilla. Leikkauksen 
jälkeen luomille asetetaan kylmäpussit ja ly-
hyen seurannan jälkeen kotiutuminen tapah-
tuu samana päivänä.
Yläluomileikkauksessa ei kajota silmämunan 
kudoksiin. Luomileikkaus voidaan suorittaa, 
vaikka silmään olisi aiemmin suoritettu leik-
kauksia.
 
KYSYMYS 2: GLAUKOOMALÄÄKKEIDEN 
YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN LÄÄKKEIDEN 
KANSSA 
Mitkä lääkkeet ja lääkeryhmät eivät sovi 
yhteen glaukoomalääkkeiden kanssa? Esim. 
opiaatit, muut särkylääkkeet, verenpaine-, 
sydän- tai kolesterolilääkkeet? Onko joi-
tain lääkevalmisteita joiden kanssa tulee 
olla erityisen varovainen?

LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Glaukooman lääkeryhmät ovat prostaglan-
diinijohdokset (latanoprosti, bimatoprosti, 
travoprosti, tafluprosti), beetasalpaajat (be-

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
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taksololi, timololi), hiilihappoanhydraasin es-
täjät (dortsoliamidi, brintsolamidi), (tippojen 
lisäksi tabletteina), alfa-2 agonistit (jatkuvassa 
käytössä vain brimonidiini) ja parasympato-
mimeetit (pilokarpiini ainoa jatkuvassa käy-
tössä).
Prostaglandiiniryhmän lääkkeillä ei ole tie-
dossa merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden 
lääkeaineiden kanssa.
Beetasalpaajilla voi olla yhteisvaikutuksia usei-
den sydän- ja verenpainelääkkeiden kanssa, 
erityisesti sydämen johtumisnopeuteen vai-
kuttavien lääkeaineiden kanssa (tietyt suun 
kautta otettavat verenpainelääkkeet, kuten 
kalsiumestäjät, beetasalpaajat, lisäksi rytmi-
häiriölääkkeet, digitalisjohdannaiset). Myös 
diabeteslääkkeiden verensokeria alentava 
vaikutus voi voimistua beetasalpaajia käytet-
täessä. Jotkut keskushermostoon vaikuttavat 
kipu- ja psyykelääkkeet sekä neurologisiin 
sairauksiin käytettävät lääkkeet voivat myös 
aiheuttaa yhteisvaikutuksia beetasalpaaja-
ryhmän lääkkeiden kanssa. Sydämen sykettä, 
verenpainetta ja tarvittaessa sydänkäyrää tu-
lisi seurata, jos on riski yhteisvaikutuksille.
Hiilihappoanhydraasin estäjät voivat aihe-
uttaa varsinkin tablettina suun kautta an-
nosteltuna happo-emästasapainon häiriöitä 
varsinkin, jos käytössä on muitakin siihen vai-
kuttavia lääkityksiä (esim. nesteenpoistolääk-
keet).
Brimonidiinia (alfa-2 agonisti) ei saa käyttää 
tiettyjen masennuslääkkeiden (MAO-estäjät, 
noradrenaliinivälitteiset antidepressantit) 
kanssa. Brimonidiinia tulee käyttää varoen 
myös sydän- ja verenpaine sekä joidenkin 
psyykelääkkeiden kanssa.
Parasympatomimeettien (pilokarpiini) teho 
voi heikentyä samanaikaisesti käytettävien 
tulehduskipulääkkeiden kanssa. Käyttö bee-
tasalpaajien kanssa voi suurentaa sydämen 
johtumishäiriöiden riskiä.
Lääkkeiden kliinisesti merkittävien yhteisvai-
kutusten esiintymisessä on suuria potilaskoh-
taisia eroja. Haitallisia yhteisvaikutuksia tulisi 
mahdollisuuksien mukaan välttää tai muuttaa 
lääkkeiden annostusta. Muun muassa sairau-
det, ikä tai geneettiset tekijät voivat aiheuttaa 

lääkkeiden yhteisvaikutuksen muuttumisen 
kliinisesti merkittäväksi joillakin potilailla, 
vaikka useimmat potilaat sietävät samaa lää-
keyhdistelmää ongelmitta.

KYSYMYS 3: SILMÄN HIERONNAN 
VAIKUTUS SILMÄNPAINEESEEN
Onko silmän ympärille tehtävästä hieron-
nasta apua glaukoomapotilaalle silmän-
paineiden laskemiseksi? Entä onko ns. 
digihieronnasta eli suoraan silmän valku-
aisen kohdistuvasta hieronnasta apua tai 
voiko siitä olla haittaa?

LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Silmämunan hieronnalla on joissain tutkimuk-
sissa osoitettu olevan tilapäisesti silmänpai-
netta laskevaa vaikutusta. Eräässä tutkimuk-
sessa vertailtiin 20 potilasta, joille oli tehty 
glaukoomaleikkaus (Ahmed-shuntti) ja joi-
den silmänpainetaso ei siitä huolimatta ollut 
hoitotasolla. Vertailuryhmänä oli 32 potilasta, 
joiden silmänpaine oli leikkauksen jälkeen 
hoitotasolla. Ryhmien silmänpainetasoa sekä 
glaukoomalääkityksen tarvetta seurattiin 20 
kuukauden ajan. Välittömästi silmämunan 
hieronnan jälkeen mitattiin noin 40% lasku 
silmänpaineissa siinä ryhmässä, jossa silmän-
paineet olivat korkeammat leikkauksen jäl-
keen. Kuitenkaan vuoden kohdalla glaukoo-
maleikkauksesta ryhmien välillä ei ollut eroa 
silmänpaineiden tai glaukoomalääkityksen 
tarpeen suhteen.
Toisessa tutkimuksessa vertailtiin 20:tä silmää, 
joihin oli tehty trabekulektomia, mutta tavoi-
tepainetta ei oltu saavutettu, 20:en silmään, 
joissa tavoitepaine oli leikkauksella saavutet-
tu. Korkeamman painetason ryhmässä silmä-
munaa hierottiin 3-4 kertaa päivässä, kun taas 
matalamman painetason ryhmässä hierontaa 
ei suoritettu. Silmänpaineita seuratiin aluksi 
viikoittain ja sen jälkeen muutaman kuukau-
den välein yhdeksän kuukautta. Silmänpaine-
tasossa tai glaukoomalääkityksen tarpeessa ei 
todettu eroa ryhmien välillä.
Silmämunan hieronta voi tilapäisesti laskea 
silmänpainetta, mutta glaukooman pitkäai-
kaisennusteeseen sillä tuskin on vaikutusta. 
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Silmämunan hieronnasta on verkossa erilai-
sia videoita, joissa yleensä silmää hierotaan 
alaluomea kevyesti painamalla. Silmämunan 
pintaan ei tulisi sormilla turhaan koskea, sillä 
se voi aiheuttaa mikrobien leviämistä silmään. 
Lisäksi sormella voi vahingossa vaurioittaa sil-
män pintaa. Silmiä ei tulisi koskaan painella 
tai hieroa omin päin glaukoomaleikkauksen 
jälkeen ilman, että on keskustellut toimenpi-
teen suorittaneen lääkärin kanssa.

KYSYMYS 4:  UIMALASIEN KÄYTTÖ 
GLAUKOOMAPOTILAALLA 
Minulla todettiin glaukooma vastikään ja 
silmänpaineitani lasketaan nyt tipoilla. 
Olen harrastanut pitkään kuntouintia ja 
uin veden alla. Käytän uimalaseja niin, että 
laseihin tulee alipaine, ettei vettä pääse sil-
miin. Voiko tämä paine olla vaaraksi silmil-
leni glaukoomaa ajatellen?

LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Monet aktiviteetit vaikuttavat silmänpainee-
seen. Esimerkiksi trumpetin soittaminen ja 
jooga voivat hetkellisesti nostaa silmänpai-
netta huomattavastikin. Uimalasien käytön 
aiheuttamaa silmänpaineen kohoamista on 
tutkittu pienimuotoisissa tutkimuksissa. Ui-
malaseja on useita eri malleja, joiden vaikutus 
silmänpaineeseen voi olla vaihteleva, mut-
ta keskimäärin silmänpaine voi nousta jopa 
5-20mmHg (elohopeamillimetriä). Silmänpai-
neen kohoaminen perustuu siihen, että uima-
lasien reunat aiheuttavat painetta silmämu-
nan kudoksiin ja linssiosan sisälle muodostuu 
alipaine. 
Eräässä tutkimuksessa tukittiin uimalasien 
käytön vaikutusta silmänpaineisiin, näkö-
kenttiin ja näköhermonpään hermosäieker-
rokseen 231:lta uimaseuran jäseneltä ja ver-
tailuryhmänä oli 118 henkilöä, jotka eivät 
harrastaneet uintia. Tutkimuksessa ei havaittu 
näkökenttämuutosten lisääntymistä tai nä-
köhermon hermosäiekerroksen ohenemaa 
uimalaseja käyttävillä vertailuryhmään verrat-
tuna. On kuitenkin huomioitava, että tutkitta-
vissa ryhmissä ei ollut glaukoomapotilaita. 
Eräissä pienehköissä tutkimuksissa on päädyt-

ty johtopäätökseen, että uimalasien satunnai-
nen käyttö ei aiheuta glaukoomaa tai vaiku-
ta merkittävästi sen etenemiseen. Kuitenkin 
glaukoomapotilailla ja etenkin pitkälle eden-
neessä glaukoomassa melko lyhytaikainenkin 
paineennousu voi teoriassa olla epäedullista 
sairauden etenemisen kannalta.  Australialai-
set ovat tutkineet eri uimalasien mallien vai-
kutusta silmänpaineisiin ja todenneet, että 
uimalasien vaakasuoralla leveydellä on mer-
kitystä lasien aiheuttamaan painevaikutuk-
seen silmämunassa. Suuret suojalasit, joiden 
sisäinen vaakasuora leveys oli yli 60mm, ei-
vät aiheuttaneet merkittävää silmänpaineen 
nousua. Näissä suojalaseissa ei ollut erillis-
tä linssiosaa oikealle ja vasemmalle silmälle, 
vaan linssiosa oli yhtenäistä molempien sil-
mien osalta. Glaukoomapotilaille soveltuvia 
uimalaseja löytyy ainakin ulkomaisten verk-
kokauppojen valikoimista.

KYSYMYS 5:
Silmistäni leikattiin kaihi vuosi sitten ja 
koen edelleen ulkona kovaa häikäisyä. Voi-
ko jälkikaihi aiheuttaa häikäisyä? Vai joh-
tuuko häikäisy glaukoomasta? 

LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Kysyjällä on esiintynyt häikäisyä kaihileikka-
uksen jälkeen. Hän käyttää myös tippalääki-
tystä glaukooman hoitoon. Kaihin kehittyessä 
valontarve kasvaa esim. lukiessa, koska mykiö 
samentuu vähitellen ja verkkokalvolle koh-
distuvan valon määrä vähenee. Tähän liittyy 
myös hämäränäön heikentymistä. Näköjärjes-
telmä mukautuu tilanteeseen jossain määrin. 
Kaihileikkauksessa samentunut mykiö poiste-
taan ja tilalle asetetaan kirkas tekomykiö, jol-
loin silmänpohjaan kohdistunut valon määrä 
lisääntyy oleellisesti. Yleensä ensimmäisten 
viikkojen ja jopa kuukausien aikana voi esiin-
tyä tavallista enemmän häikäisyä, koska aivot 
joutuvat sopeutumaan uuteen tilanteeseen. 
Sopeutuminen on hyvin yksilöllistä.
Kaihileikkaus voi aiheuttaa myös sarveiskal-
von tilapäistä tai harvemmin pitkittynyttä 
turvotusta, jolloin valoarkuutta voi olla pi-
tempään. Tietyt sarveiskalvosairaudet, kuten 
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Fuchsin dystrofia, voivat altistaa sarveiskalvon 
turvotukselle kaihileikkauksen jälkeen.
Glaukoomapotilaalla silmänpaine voi koho-
ta kaihileikkauksen jälkeen, jolloin valoherk-
kyyttä voi ilmetä. Silmänpaineen seuranta 
kaihileikkauksen jälkeen on erityisen tärkeää 
glaukoomapotilaalla.
Joskus kaihileikkaus voi aiheuttaa poikkeavan 
tulehdusreaktion, johon voi liittyä valoarkuut-
ta, mutta yleensä myös kipua ja silmän pu-
noitusta sekä näön sumenemista. Tällaisessa 
tilanteessa on syytä ottaa viipymättä yhteys 
leikkausyksikköön.
Kaikki silmään kohdistuvat leikkaukset altis-
tavat sarveiskalvon kuivumiselle. Kuivasilmä-
oireisiin kuuluu roskantunne, kirvely, vetistys 
ja valoarkuus sekä näöntarkkuuden vaihte-
lu. Kostutustippoja on suositeltavaa käyttää 
kaihileikkauksen jälkeen. Myös glaukooma-
lääkkeet kuivattavat silmän pintaa.
Jälkikaihella tarkoitetaan tilaa, jossa silmään 
asetetun tekomykiön takana oleva kapseli-
pussi samentuu. Jälkikaihia esiintyy noin 10-
30%.lla kaihileikkauksen jälkeen. Jälkikaihen 
oireet voivat olla samantyyppisiä kuin kaihis-
sa. Tavallisia oireita ovat näön heikentyminen, 
hämäränäön heikkous ja häikäistyminen. Jäl-
kikaihi hoidetaan polikliinisesti YAG-laserilla.
Tavallisesti häikäisyherkkyys kaihileikkauksen 
jälkeen vähenee muutaman viikon kuluessa. 
Aurinkolasit vähentävät epämiellyttävää häi-
käisyä ja niitä onkin syytä käyttää toipumisai-
kana. Yleensä jälkitarkastusta silmälääkärillä 
suositellaan 4-6 viikon kuluttua kaihileikkauk-
sesta. Jälkitarkastuksen yhteydessä voidaan 
sulkea pois muut valoherkkyyttä aiheuttavat 
syyt. Joillakin henkilöillä mitään erityistä syytä 
valoherkkyydelle ei todeta. Silloin kannattaa 
harkita tummentuvien linssien tai aurinkola-
sien käyttöä aina ulkoillessa.

KYSYMYS 6:
Kohottaako FFP2-maskin käyttö silmän-
painetta? Jos, niin millaisista käyttöajoista 
esim. per päivä tai per viikko voi silloin olla 
kyse? Jos esim. käyttää maskia joka työ-
päivä, viikossa kertyy tunteja paljon. Toi-
saalta satunnaiskäytössä voi kertyä ”vain” 

joitain tunteja per päivä. Entä kuinka pal-
jon paine voi nousta muutaman tunnin tai 
koko päivän maskin käytössä?

LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Nyt pandemia-aikana moni on käyttänyt FFP-
2 tai 3 luokan hengityssuojainta torjuakseen 
koronatartuntaa. Moni joutuu työnsä puoles-
ta käyttämään suojainta useiden tuntien ajan. 
Asian tiimoilta on toistaiseksi hyvin vähän 
tutkimustietoa. Eräässä v. 2021 julkaistussa 
pienessä tutkimuksessa tutkittiin silmänpai-
neiden vaihtelua 13:sta henkilön ryhmässä. 
Kaikilla oli diagnosoitu avokulmaglaukooma. 
Tutkittavilta mitattiin silmänpaineita ensin 
levossa, sitten rasituksen aikana ja rasituk-
sen jälkeen ilman maskia ja maskin kanssa. 
Käytössä oli sekä kirurgisia maskeja että FFP2 
(N95) maskeja eli hengityssuojaimia. Silmän-
paine mitattiin lähtötilanteessa, 400 metrin 
kävelyn aikana ja viiden minuutin palautu-
misen jälkeen sekä ilman maskia että maskin 
kanssa. Fyysisen aktiviteetin aikana todettiin 
keskimäärin 1-2 mmHg silmänpaineen nousu 
FFP-maskin käyttäjillä verrattuna ilman mas-
kia tai kirurgisen maskin kanssa liikkuneisiin. 
Levossa merkittävää paine-eroa ei syntynyt 
kirurgisen maskin tai FFP-suojaimen käyttäjil-
lä. Tutkimus on pieni eikä kovin merkitykselli-
nen, mutta ehkä suuntaa antava.

Kysymyksiä lääkärille voi lähettää glaukoo-
mayhdistys.fi -sivujen kirjautumista vaati-
vien jäsensivujen kautta kohdasta Kysy lää-
käriltä. Jäsensivuille pääsee kirjautumaan 
etusivulta: Jäsennumero on jäsenkortissa 
näkyvä neljänumeroinen numerosarja ja 
salasana on oma postinumero. Kysymyksiä 
voi lähettää myös sähköpostilla tai lähet-
tämällä kirjepostia toimistolle. yhteystiedot 
löytyvät lehden sivulta 2. Vastaukset ovat 
nähtävissä kotisivujen jäsensivuilla ja niitä 
julkaistaan Glaukooma-lehdessä. Akuuteis-
sa ongelmissa tulee ottaa yhteyttä omaan 
lääkäriin. Palstan tekstit julkaistaan ilman 
lähettäjän nimeä.
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Théa Nordic Suomi • Rantakatu 3 LH 10, 04440 Järvenpää • www.thea-nordic.fi

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.
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Silmäluomien hygienia on tärkeä 
osa kuivasilmäisyyden hoitoa.

Muista hajusteettomat ja 
säilytysaineettomat 

Blephaclean-puhdistuspyyhkeet. 

• Hypotoninen

• Säilytysaineeton

• Fosfaatiton

• Sopii piilolinssien 
 käyttäjille

• Ei sumenna
 näköä

• Myös 5 ml 
 pullossa

(säilyy avattuna 3 kk)

• Hypotoninen

• Säilytysaineeton

• Fosfaatiton

• Sopii piilolinssien 
 käyttäjille

• Ei sumenna
 näköä

• Myös 5 ml 
 pullossa

(säilyy avattuna 3 kk)

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

Ainutlaatuinen yhdistelmä sisältää silmää 
kuivuudelta suojaavaa trehaloosia sekä 

kosteuttavaa hyaluronihappoa.

UUTTA
10 ml PULLO

SÄILYY
AVATTUNA

6 kk

AINUTLAATUINEN KOLMIVAIKUTTEINEN 
SILMÄTIPPA KUIVASILMÄISYYDEN HOITOON


