ko

vuo

n näkö

te

de

Vuoden Näköteko on uusi Messusäätiön optiselle toimialalle myöntämä tunnustuspalkinto, joka
luovutettiin ensimmäistä kertaa NÄKÖÄ 2012 -tapahtumassa. Vuoden näköteko 2012 -palkinnon
sai Vision For All Finland -yhdistys. Palkinnon vastaanotti Vision for All -järjestön toiminnanjohtaja
Irina Haahtela. Useissa Euroopan maissa toimiva Vision for all -järjestö auttaa konkreettisesti niitä,
joiden näköä voidaan parantaa silmälaseilla. Yhdistys kerää käytettyjä silmälaseja sekä organisoi
näöntarkastuksia ja lahjoitettujen silmälasien jakelua kehitysmaissa ja kehittyvissä maissa.

Vuoden Näköteko
 -ILTË TUNTUU OLLA .ËKÚTEKO PALKINNON VOITTAJA
Tietysti oikein mahtavalta tuntuu: Kiitos vielä koko Vision for All -järjestön puolesta Suomen koko
optiselle alalle. Palkinto mahdollistaa edelleen toimintaamme, ja on tietenkin mukava tunnustus
hyvin tehdystä työstä.
 -ILLAISIA PROJEKTEJA 6ISION FOR !LL ON TOTEUTTANUTTOTEUTTAA VUONNA 
Alkuvuodesta 2012 järjestömme optikoita, silmälääkäri sekä muita vapaaehtoisia lennähti
Ecuadoriin tekemään näöntarkastuksia ja jakamaan laseja. Loppuvuodesta puolestaan
8-henkinen ryhmä oli Sri Lankassa näkötekojen parissa.
 -IKSI ON TËRKEËË ETTË IHMISET KIERRËTTËVËT SILMËLASINSA
-ITË SILMËLASEILLE TEHDËËN  MINNE NE PËËTYVËT
Tähän voisikin luetella koko tukun syitä, mutta ehkäpä tärkeimpinä syinä ovat:
s 4OISEN hROSKAv ON TOISEN AARRE
s 3ILMËLASEJA TARVITAAN TYÚHÚN OPISKELUUN JA VAPAA AIKAAN KAIKKIALLA MAAILMASSA
Kaikilla ihmisillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta päästä näkötarkastukseen tai hankkia laseja.
s 3UOMALAISILLE VAIVATON TAPA AUTTAA SEKË YKSILÚLLINEN KEINO TEHDË KEHITYSYHTEISTYÚTË
s ,ASI EI HËVIË LUONNOSTA ELI KIERRËTYS ON SAMALLA EKOTEKO
 -IKSI JA MITEN OLET ITSE LËHTENYT MUKAAN 6ISION FOR !LL JËRJESTÚN TOIMINTAAN
Olin mukana ensimmäisissä Suomessa järjestetyissä silmälasitalkoissa vuonna 2008 aivan sattumalta, koska olin nähnyt mainoksen kerhotilassa, jossa pienten lasteni kanssa kävimme. Lupasin tulla
kotiin parin talkootunnin jälkeen, mutta innostuinkin heti niin, että muutama tunti vierähtikin koko
päiväksi... Aloin haaveilla silmälasimatkalle osallistumisesta ja pohdin samalla, kuinka minusta
voisi olla muutoinkin hyötyä tässä hyvässä asiassa. Nuorempi lapseni oli tällöin kolmen
kuukauden ikäinen ja vanhempi juuri ja juuri kaksi vuotta täyttänyt. Minulla oli siis
kädet täynnä kotonakin, mutta ilmeisesti koko VfAn touhu ja äitiyshormonit olivat
sekoittaneet pääni pahasti... Äitiysvapaani aikana kävimme poikieni kanssa
pitämässä kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatuspäiviä muutamalla alaasteella. Siitä oma tarinani VfAn parissa lähti käyntiin. Mukana on ollut
näitä tapahtumia ennen ja jälkeen optisen alan rautaisia ammattilaisia,
joten pääsin heti solahtamaan ihanaan ja innostuneeseen porukkaan
mukaan. Itse olen ammatiltani S2-opettaja eli opetan suomen kieltä
eräällä ala-asteella niille lapsille, joiden äidinkieli on jokin muu
kuin suomi.
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 0ALJONKO 6ISION FOR !LL JËRJESTÚLLË ON JËSENIË
Aktiivisia jäseniä järjestöllä on noin 70. Koko jäsenkuntamme
koostuu vapaaehtoisista optisen ja muiden alojen ammattilaisista. Kukaan ei siis saa työstään palkkaa.

50

 -ITEN VOI HALUTESSAAN AUTTAAOSALLISTUA
6ISION FOR !LL JËRJESTÚN ARVOKKAASEEN TYÚHÚN
Osallistumistapoja on monia:
s LASEJA LAHJOITTAMALLA
s TALKOISIIN OSALLISTUMALLA
s GLOBAALIKASVATUSHANKKEISIIN OSALLISTUMALLA
(esim. koulut, toiset järjestöt jne.)
s MUUTOIN 3UOMESSA OSAAMISTAANAIKAANSA
tarjoamalla: mainonta, kuljetus,
varastointi, tiedotus jne.
s MATKOILLE OSALLISTUMALLA
s MATKAKUSTANNUKSIIN OSALLISTUMALLA
s MATKAJËRJESTELYIHIN OSALLISTUMALLA
s LISËË HYVIË VINKKEJË
ideoita keksimällä :)
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