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Vuoden Näköteko 2012 -palkinto myönnetään ensimmäisen kerran!
Vision for All Finland saa optisen alan tunnustuksen!
!
Käytettyjä silmälaseja kehitysmaihin keräävä ja toimittava Vision For All Finland -yhdistys
saa Suomen Optisen Toimialan myöntämän Vuoden Näköteko -palkinnon. !
!
Tänä vuonna ensimmäisen kerran myönnettävä optisen alan tunnustus jaettiinn lauantaina
20.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa järjestettävässä I love me -tapahtumakokonaisuudessa.
!
- Maailmassa lähes 300 miljoonaa ihmistä kärsii näköön liittyvistä ongelmista, kertoo Vision for All
Finlandin toiminnanjohtaja Irina Haahtela.
!
Useissa Euroopan maissa toimiva Vision for All auttaa konkreettisesti niitä, joiden näköä voidaan
parantaa silmälaseilla. Yhdistys kerää käytettyjä silmälaseja sekä organisoi näöntarkastuksia ja
lahjoitettujen silmälasien jakelua kehitysmaissa ja kehittyvissä maissa.!
!
Suomessa toimiva Vision For All Finland luovuttaa vuosittain silmälaseja kohdemaihin, joita ovat
olleet mm. Sri Lanka, Malawi, Bangladesh ja Ecuador. Koska silmälasit ovat yksilöllisten
näköarvojen mukaan räätälöity tuote, optikkoryhmä lähtee mukaan tekemään näöntarkastuksia ja
valitsemaan silmälasit, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin saajan tarvetta. Joskus pienikin
korjaus näköön muuttaa ratkaisevasti elämänlaatua. !
!
Vuoden Näköteko on Suomen Optisen Toimialan myöntämä tunnustus. 5000 euron arvoisen
palkinnon lahjoittaa Suomen Messusäätiö. !
!
- Kuka tahansa voi tehdä esityksen palkinnon saajasta. Palkinto luovutetaan henkilölle, yritykselle,
taholle tai yhteisölle, joka on edistänyt hyvää näkemistä erityisellä tavalla tai!tuonut hyvän
näkemisen vaikutuksia ja ratkaisuja tunnetuksi yhteiskunnassamme, sanoo Suomen Optisen
Toimialan toimitusjohtaja Panu Tast.!
!
Vuoden Näköteko-palkinnon saajan valitsee raati, joka muodostuu Suomen Optinen Toimiala ry:n
Vaali- ja ansiomerkkivaliokunnasta ja Suomen Messujen edustajista. !
!
Messusäätiön myöntämiä muita huomionosoituksia ovat mm. Rakkaudesta kirjaan tunnustuspalkinto, Kaj Franck-muotoilupalkinto sekä Tasavallan presidentin
kansainvälistymispalkinto. !
Lisätiedot: Suomen Optinen Toimiala, toimitusjohtaja Panu Tast, p. 040 5422 227,
panu.tast@optometria.fi. Vision for All Finland, toiminnanjohtaja Irina Haahtela, p. 040 413 1222.
Suomen Optinen Toimiala ry syntyi maaliskuussa 2012 kun Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ja Suomen
Optisen Alan Tukkukauppiaat yhdistyivät. Uusi järjestö vastaa optisen toimialan kaupallisesta ja
ammatillisesta edunvalvonnasta, hoitaa viestintää ja yhteiskuntavaikuttamista sekä tuottaa alan
tutkimustietoa, koulutusta ja tapahtumia. Järjestön jäsenyritykset muodostavat 90% toimialan
liikevaihdosta.

