Silmälasimatkalla Venezuelassa keväällä 2006
Anni Vesalainen ja minä, Hanna Lappalainen, olimme ensimmäisinä suomalaisina ruotsalaisen Vision For All
–järjestön (VFA) silmälasimatkalla Venezuelassa huhtikuussa 2006. ( http://www.visionforall.org )
Matkaprojektimme alkoi kesällä 2005 yhteydenotollamme ruotsalaisen VFA:n puheenjohtajaan, John J.
Godoyhin. Matkalle mukaan pääsemisellemme oli edellytyksenä jäsenyytemme yhdistyksessä sekä ainakin
yhteen talkoopäivään osallistuminen. Myös rahoituksen järjestäminen matkamme kulujen kattamiseksi jäi
meidän tehtäväksemme. Käytäntö on sama kaikkien VFA:n matkoille osallistuvien kohdalla.

Talkoopäivä 9.10.2005
Lokakuussa matkustimme VFA:n talkoopäivään Ruotsin Ljungsbrohon,
Linköpingin lähelle. Veimme mukanamme Suomesta pienimuotoisessa
keräyksessä saamamme lasit, jotka olimme jo täällä
käsitelleet saamiemme ohjeiden mukaisesti. Työt
alkoivat paikallisella koululla puolilta päivin. Talkoisiin
osallistui lisäksemme noin 30 vapaaehtoista, eri
puolilta Ruotsia. Puolet talkooväestä oli optisen alan
ammattilaisia, puolet muuten vain hyvästä asiasta
kiinnostuneita.
Luovutetut
silmälasit
tiskattiin,
kuivattiin, mitattiin, pussitettiin ja merkittiin. Pienet
huoltotoimet hoituivat samalla. Rikkinäiset ja
huonokuntoiset siirrettiin roskiin, samoin sellaiset, jotka eivät voimakkuudeltaan
mahtuneet ”vientiarvoihin”. Tosin linssivoimakkuuden vuoksi hylätyistä otettiin
hyväkuntoiset kehykset talteen.

Espanjaa kansalaisopistossa
Matkakohteemme varmistuttua Venezuelaksi, aloitimme syksyllä 2005 espanjan opiskelun Kouvolan
kansalaisopistossa. Venezuelan 27 miljoonaisesta väestöstä vain harva osaa englantia. Tarkemmin
ajatellessamme niitä ihmisiä, joita tulisimme tapaamaan, englannin taitajia tuskin montaa löytyisi. Saimme
Ruotsista avuksemme myös ”parlörin”, jossa mahdollisesti tarvitsemiamme lauseita oli paperilla pareittain
ruotsiksi ja espanjaksi, sekä samaiset lauseet englanti-espanja-käännöksinä. Nämä vähäisetkin opinnot
espanjasta osoittautuivat matkallamme suureksi hyödyksi.

Matkalla mukana
Silmälasimatkallamme meitä oli yhteensä 13 henkilöä, joista viisi oli
optikoita ja yksi oli silmälääkäri. Muut olivat ammatiltaan silmälasialan
ulkopuolelta. Mukana oli vakuutusvirkailija, poliisi, lääkäri,
rakennustarvikemyyjä, kruununvouti, journalisti ja aikuisopiskelija, joka
ennen eläkkeelle jäämistään oli ollut vuosia opettajana
terveydenhoitoalalla. Neljä joukostamme osasi puhua espanjaa hyvin.
Heitä jouduimme ajoittain pyytämään tulkiksi, kun parlörimme tekstit
eivät yksin riittäneet.

Kohteet
Näkötarkastuksia teimme Caracasissa sekä slummialueella nuorten ja
lasten kerhotilassa että vanhainkodissa. Kerhotilan ”asiakkaamme”
koostuivat kerhossa käyvien lasten perheistä, alueella asuvista
ihmisistä sekä kerhon henkilökuntaan kuuluvista aikuisista.
Vanhainkodin asukkaat olivat eri tasoisia niin fyysiseltä kuin
psyykkiseltä kunnoltaan. Liikkumaan kykenevät tuotiin kerroksista
alakertaan, jossa meillä oli näöntarkastustila, ilmeisesti henkilökunnan
tiloista käyttöömme improvisoitu. Huonompikuntoisia vanhuksia
kävimme mittaamassa yläkerroksissa.

Toisella viikolla siirryimme muutaman tunnin automatkan päässä
olevaan Caracasia jonkin verran pienempään kaupunkiin. Siellä Radio
Ruta Miranda tarjosi meille tarvitsemamme tilat. Päivätyömme
päätteeksi lasiseinäisen huoneemme ikkunat peitettiin sanomalehdillä ja
pinottavat muovituolit levitettiin riveihin lattialle. Näin huone muuttui
iltakäyttöön elokuvateatteriksi.

Vapaa-aika
Viikonlopulla
ennen
kotiinpaluuta
oli
mahdollisuus
osallistua johonkin vapaa-ajan
retkeen. Viisi joukostamme
lensi Isla Margaritan aurinkoiselle saarelle. Loput seitsemän
matkustimme Canaiman kansallispuistoon, läpi viidakon
Angel Fallsille, ihmettelemään
maailman
korkeinta
vesiputousta.

Tilastoja
Tarkastuksia teimme kahden viikon matkan aikana 1351. Ne jakautuivat melko tasaisesti 1:1:1:1 ikäryhmiin
≤ 35v : 36-49v : 50-65v : > 65v. Naisia kaikista oli noin 70%.
Tarkastusten perusteella osa sai yleislasit, osa kauko- tai lähilasit, osa molemmat. Joukkoon toki mahtui
myös niitä. jotka eivät laseja tarvinneet, mutta harvinaisen tilaisuuden tullen halusivat kuitenkin tarkistuttaa
näkönsä ammattilaisella.
Silmälaseja jaettiin 2006 kappaletta. Plus-lasit kattoivat 86%, miinukset 12%. Jäljelle jäänyt 2% (38 kpl) oli
sellaisia, joita lasivalikoimallamme ei valitettavasti voinut auttaa. Tällaisia olivat mm. henkilöt, jotka tarvitsivat
isoja sylinterivahvuuksia. He saivat mukaansa tyhjät kehykset ja silmälasireseptin. Olihan sekin jo
jonkinlainen apu ja alku silmälasihankinnalle.

Kustannukset
Matkan kustannukset olivat noin 1900 €/henkilö. Se kattoi meidän suomalaisten osalta lennot välillä HelsinkiCaracas, majoituksen, kuljetukset paikan päällä sekä ateriat työpäivinä. Näiden lisäksi kullekin tuli erinäisiä
kustannuksia rokotuksista, vakuutuksista, vapaa-ajan ohjelmista sekä matkoista talkoopäiviin. Osan
kustannuksistamme kattoi saamamme avustukset.
Kiitämme lämpimästi matkaamme tukeneita yrityksiä ja yhdistyksiä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcon Oy
Bror Biesen rahasto
Essilor Oy
( http://www.essilor.fi )
Finnopta Oy
Finnvues Oy
( http://www.finnvues.fi )
Kuusankosken Rotary-klubi
Lappeenrannan Rotary-klubi
Silmäoptiikka Oy
( http://www.silmaoptiikka.fi )
Hanna Lappalainen ja Anni Vesalainen
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