
Synsam huolehtii jatkossa 
aikuisurheilijoiden silmäterveydestä 

 

SYNSAMIN JA SAUL:N VÄLISELLÄ YHTEISTYÖSOPIMUKSELLA ON SAUL:N 

JÄSENSEUROJEN MAHDOLLISTA RISKITTÖMÄSTI SAADA LISÄTULOJA SEURATOIMINTAAN. 
LISÄKSI JÄSENET SAAVAT KÄYTTÖÖNSÄ KATTAVAT ERIKOISEDUT KAIKKIIN 

SILMÄTERVEYTEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA. 
 

Pohjoismaiden suurin silmäterveyden asiantuntija Synsam ja Suomen Aikuisurheiluliitto 
ovat solmineet pitkäaikaisen 2024 vuoden loppuun saakka ylettyvän yhteistyösopimuksen 
aikuisurheilijoiden silmäterveyden edistämiseksi. Sopimuksen avulla Suomen 
Aikuisurheiluliitto pystyy tarjoamaan jäsenseuroilleen kattavat Synsamin tarjoamat palvelut 
ja erikoisedut näkökyvyn ylläpitämiseksi. 

Olemme SAUL:ssa erittäin innoissamme tästä uudesta yhteistyösopimuksesta ja 
toivomme jäsentemme löytävän sovittujen etujen pariin. Synsam on Pohjoismaisen suurin 
toimija silmäterveydessä ja näkökyvyn ylläpidossa. Olemme iloisia voidessamme toimia 
yhdessä tahon kanssa, joka tekee yhteistyötä myös muun muassa Suomen 
Olympiajoukkueen kanssa. Synsam toimii myös yhdessä Olympiakomitean, Helsingin 
Sanomien ja Essilorin kanssa Samalla viivalla -kampanjassa, jossa tuetaan 5–12-
vuotiaiden lasten urheilua ja liikkumista veloituksettomilla urheilulaseilla. Voisikin sanoa, 
että nyt meidän SAUL:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä Synsam on tukemassa 
urheilijoiden näkökykyä koko elinkaaren mitalta. Uusi yhteistyösopimus tarjoaakin 
urheilijoille kokenutta ja laadukasta palvelua koko Suomessa. 

Synsamin ja SAUL:n yhteistyösopimus tarjoaa jäsenille 1.3.2021 alkaen käyttöön 
seuraavat edut etukoodia vastaan: 

• -30 % alennusta silmälaseista 
• -25 % alennusta aurinko- ja urheilulaseista 
• -35 % alennusta piilolinsseistä 
• -20 % alennusta Synsam Lifestyle -sopimuksen kuukausimaksusta 

Synsam on lisäksi tarjonnut seuroille mahdollisuuden ansaita toimintarahaa Lifestyle 
huolenpitosopimuksilla. Lifestyle huolenpitosopimus on helppo ja toimiva ratkaisu 
jatkuvaan silmäterveyden ylläpitoon. Lifestyle sopimuksessa kiinteää kuukausihintaa 
vastaan saa rajattomasti näön tutkimuksia ja vakuutetut tuotteet käyttöön. Näön 
muuttuessa Synsam vaihtaa uudet linssit laseihin veloituksetta ja halutessaan yhden 
tuotteen voi vaihtaa toiseen kerran vuodessa, jotta paketti vastaa tarpeita. Lisätietoja 
Lifestyle huolenpitosopimuksesta löydät tämän linkin kautta. 

Jokaisesta seuran etukoodilla solmitusta Lifestyle huolenpitosopimuksesta Synsam tukee 
seuraa 15 eurolla. Summa tilitetään seuroille 2 kertaa vuodessa. Tilityksen suorittaa Serp 
Oy, joka valvoo sopimusosapuolten etujen toteutumista. 

Yhteistyösopimuksessa on sovittu, että yhteistyön koordinoinnista SAUL:n, seurojen ja 
Synsamin välillä vastaa Serp Oy ja yhteyshenkilönä toimii Outi Jaskari. Pyytäisimme teitä 
heti ensimmäisenä nimeämään seurasta yhteyshenkilön, johon voidaan olla yhteydessä 
Synsam yhteistyösopimukseen liittyen. Seuran nimeämälle yhteyshenkilölle tullaan 
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toimittamaan kaikki sopimuksiin liittyvä informaatio ja lähettämään tiedoksi kaksi kertaa 
vuodessa tiedot, kuinka monta huolenpitosopimusta seuran koodilla on solmittu ja paljonko 
seura on oikeutettu saamaan sopimukseen liittyvää korvausta. Yhteyshenkilön tiedot voitte 
lähettää suoraa Outille (outi@interiorconsulting.fi). 

Tämän viestin liitteenä näette listan, jonne on koottu seurakohtaiset etukoodit. 
Pyydämme teitä ottamaan listalta oman seuranne etukoodin ylös ja välittämään sen 
tiedoksi kaikille seuranne jäsenille, jäsenperheille ja kaikille, jotka voivat mahdollistaa teille 
lisätukea. Tällä seurakohtaisella koodilla voitte asioida missä tahansa teille kulloinkin 
parhaiten sopivassa Synsamin myymälässä Suomessa. 

Pyydämme teitä samalla tiedottamaan jäseniänne yhteistyösopimuksen tarjoamista 
eduista. Löydätte ne kootusti liitteestä Synsam edut jäsenille. 

Jos teillä on kysyttävää tähän Synsamin ja SAUL:n solmimaan yhteistyösopimukseen 
liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä yhteyshenkilönä toimivaan Outi Jaskariin. 

Outi Jaskari  
outi@interiorconsulting.fi 
040 748 6400 
 

 

Tämän viestin mukana olevien liitteiden toivomme auttavan teidät yhteistyösopimuksen 
kanssa alkuun. 

 

 
Ystävällisin terveisin 

 

Oki Vuonoranta I Toiminnanjohtaja 
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Suomen Aikuisurheiluliitto ry 

Valimotie 10, 00380, Helsinki 
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